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Êè¿â âèðóøàº 
ó íîâîð³÷íó êàçêó
Íà êèÿí ÷åêàþòü âåðòåï, ôåºðâåðê òà áàãàòî íîâîð³÷íèõ äèâ

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Заметений сні ом Київ під от вався до свята.
Попри всіля і не аразди, меш анців столи-
ці піднесений настрій. Учора на Софійсь ій
площі від рили традиційний раїнсь ий вер-
теп. Коляд и та щедрів и л натим ть протя-
ом сіх свят. До то о ж ожен район для и-
ян ор аніз вав свою про рам розва . Одна ,
звісно, най рандіозніше шо відб деться
новорічн ніч на майдані Незалежності.

Ç ìîìåíòó, êîëè íà Ìàéäàí³ çàñâ³òèëàñÿ íàéâèùà â
ªâðîï³ ÿëèíêà, ñâÿòêîâ³ ä³éñòâà ó ñòîëèö³ ëèøå íàáèðà-
þòü îáåðò³â. Ó÷îðà íàäâå÷³ð íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ êèÿíè
ñïîñòåð³ãàëè çà òà¿íîþ Ð³çäâà. Òàì â³äêðèëè âåðòåï —
³ì³òàö³þ ì³ñöÿ, äå íàðîäèâñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ. Òàê³ êîìïî-
çèö³¿ òðàäèö³éíî âñòàíîâëþþòü ó ïðàâîñëàâíèõ öåðêâàõ,
ç íèìè õîäÿòü íà Ð³çäâî êîëÿäíèêè, ðîç³ãðóþ÷è ñöåíè íà-
ðîäæåííÿ Ìåñ³¿.

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ âåðòåï îñîáëèâèé, ó íüîìó çîá-

ðàæåíî îäðàçó ÷îòèðè ñöåíêè — ìîìåíò íàðîäæåííÿ
²ñóñà, ïðèõ³ä äî Íüîãî òðüîõ ñõ³äíèõ öàð³â, à òàêîæ äâ³
êàðòèíè ç óêðà¿íñüêèìè êîëÿäíèêàìè. Íà â³äêðèòò³ ä³é-
ñòâà ïîáóâàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.

“ß âïåâíåíèé, ùî íà öüîìó ì³ñö³ êèÿíè â³ä÷óâàòèìóòü
ï³äíåñåííÿ, äóõîâíó àòìîñôåðó, îñîáëèâî ó ñâÿòâå÷³ð! Â³-
ðþ, ùî ç íàðîäæåííÿì ²ñóñà ó íàøèõ ñåðöÿõ çíîâó íà-
ðîäÿòüñÿ ëþáîâ ³ áàæàííÿ òâîðèòè äîáðî! Íàä öèì âåð-
òåïîì òåæ çàñÿº ð³çäâÿíà ç³ðêà, ³ õàé óñ³ì êèÿíàì âîíà
âêàçóº øëÿõ äî ùàñëèâîãî æèòòÿ”,— ïîáàæàâ ïàí Æó-
ðàâñüêèé.

Ñâÿòêîâ³ ïðîãðàìè äëÿ êèÿí çàïëàíóâàëè ó êîæíîìó
ðàéîí³ Êèºâà. Ñüîãîäí³ î 18-é ãîäèí³ âå÷îðà ç íàãîäè íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò ðîçïî÷íóòüñÿ óðî÷èñòîñò³ ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³. Íîâîð³÷í³ âèñòàâè â³äáóäóòüñÿ ó ð³çíèõ çàêëà-
äàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. “Çà ïëå÷èìà äîñèòü íåïðîñ-
òèé, àëå ïë³äíèé ð³ê, ÿêèé çáàãàòèâ íàñ äîñâ³äîì. Ïîïå-
ðåäó ÷èìàëî ö³êàâèõ ³ ïîòð³áíèõ ñïðàâ, ³ ÿ âïåâíåíèé,
ùî ðàçîì íàì óäàñòüñÿ áàãàòî çðîáèòè ó íîâîìó ðîö³! ß
áàæàþ âñ³ì çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â!”,— êà-
æå ãîëîñ³¿âñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ñàäîâèé. Â³í òåæ äîëó-
÷èòüñÿ äî ñâÿòêóâàííÿ ó ñâîºìó ðàéîí³.

Òà íàéá³ëüø ôåºðè÷íå ä³éñòâî î÷³êóº á³ëÿ ãîëîâíî¿
ÿëèíêè êðà¿íè. Ó ñåðåäó î 21-é ãîäèí³ òàì ðîçïî÷íåòüñÿ
ñâÿòêîâèé êîíöåðò, ÿêèé çàâåðøèòüñÿ óæå â íîâîìó ðî-
ö³, î 1.30. Ç îñòàíí³ìè óäàðàìè ãîäèííèêà, êîòð³ ñïîâ³ñ-
òÿòü ïðî çàê³í÷åííÿ 2008 ðîêó, â íåá³ íàä Êèºâîì âèáóõ-
íå ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê. Ñèìâîë³÷íî â³í òðèâàòèìå 
20 õâèëèí 09 ñåêóíä. Äî ñëîâà, ó íîâîð³÷íó í³÷ ì³ñüêèé
òðàíñïîðò çà ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà ïðàöþâàòèìå äî 3.30
ðàíêó, òîæ ìîæíà áåçïåðåøêîäíî ¿çäèòè â³ä ÿëèíêè äî
ÿëèíêè, ç ãîñòåé ó ãîñò³.

À âò³ì, óæå íèí³ á³ëÿ ÿëèíêè íà Ìàéäàí³ ñâÿòêîâà ìå-
òóøíÿ. Íà ÷åðãóâàííÿ âèéøëè ç äåñÿòîê Ä³ä³â Ìîðîç³â ³
÷îìóñü óäâ³÷³ ìåíøå Ñí³ãóðî÷îê. Ñåðã³é Øåáåë³ñò ó îá-
ðàç³ Ä³äà Ìîðîçà çàïåâíÿº, ùî Ñí³ãóðî÷îê çàìàëî íå òî-
ìó, ùî áóö³ìòî ¿õ ñêîðîòèëè ÷åðåç ô³íàíñîâó êðèçó, ïðîñ-
òî ä³äóñÿì á³ëüøå ðîáîòè. “ß âæå íå âïåðøå ïðîâîäæó
ñâÿòà íà Ìàéäàí³. Íèí³ â êèÿí ³ ãîñòåé äîáðèé íàñòð³é.
Ï³äõîäÿòü ôîòîãðàôóâàòèñÿ. Ó ëþäåé âåëèê³ ñïîä³âàííÿ
íà íîâèé ð³ê, ³ äóìàþ, ùî ¿ì óäàñòüñÿ, ÿê ìîâèòüñÿ, âçÿ-
òè áèêà çà ðîãè”,— ñì³ºòüñÿ Ä³ä Ìîðîç.

Ïðîãíîçè ñèíîïòèê³â íà ñâÿòà îáíàä³éëèâ³. Âæå çàâòðà
áóäå äî ì³íóñ 7 ãðàäóñ³â, ³ Êè¿â ïðèòðóñèòü ñí³ãîì. Ä³äó-
ñ³ íà Ìàéäàí³ ïîîá³öÿëè, ùî íå ïîøêîäóþòü ìîðîçöþ
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Çàñ³äàííÿ ùîäî òàðèô³â
ïîïðîñèëè ïåðåíåñòè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
çâåðíóëàñÿ äî Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì çì³ñòèòè çàñ³äàí-
íÿ ç ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïðî-
¿çä ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ íà 12 ñ³÷-
íÿ 2009 ðîêó. Ùîäî öüîãî áóëî íàïðàâëå-
íî îô³ö³éíå êëîïîòàííÿ êåð³âíèöòâó 
ÀÌÊÓ. ×èíîâíèêè ïîÿñíèëè, ùî íå âñòè-
ãàþòü ï³äãîòóâàòè ïîòð³áíó äîêóìåíòàö³þ
äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ. Â îô³ö³é-
íîìó ëèñò³ â³ä ÊÌÄÀ éäåòüñÿ, ùî ìåð³ÿ ãî-
òîâà íàäàòè âñ³ ïîòð³áí³ äîêóìåíòè é îá-
´ðóíòóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî âàæëè-
âîãî ïèòàííÿ ÿê äëÿ êèÿí, òàê ³ äëÿ âñ³º¿
òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³. "Ñïîä³âàºìî-
ñÿ, ùî ð³øåííÿ, ÿêå óõâàëÿòü ó ðåçóëüòàò³
ñï³ëüíî¿ ðîáîòè, ñëóãóâàòèìå ìåøêàíöÿì
ñòîëèö³ òà íå äîïóñòèòü ïîÿâè òðàíñïîðò-
íîãî êîëàïñó. Êè¿âñüêà âëàäà ãîòîâà äî âçà-
ºìíîãî ä³àëîãó òà êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè
íà áëàãî êèÿí ñï³ëüíî ç Àíòèìîíîïîëü-
íèì êîì³òåòîì Óêðà¿íè",— ñêàçàíî â ëèñ-
ò³, ÿêèé ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé íà ³ì’ÿ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿç-
ê³â ãîëîâè ÀÌÊÓ Îëåêñàíäðà Ìåëüíè÷åí-
êà. "Ïîçèö³¿ êè¿âñüêî¿ âëàäè é Àíòèìîíî-
ïîëüíîãî êîì³òåòó çá³ãàþòüñÿ â òîìó, ùîá
çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíèé ñîö³àëüíèé çà-
õèñò ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ï³ä ÷àñ çì³íè òà-
ðèôíî¿ ïîë³òèêè. Ìè çàâæäè ãîòîâ³ äî â³ä-
êðèòîãî ä³àëîãó ç ÀÌÊÓ ç ìåòîþ âèðîá-
ëåííÿ çâàæåíèõ ð³øåíü, çà ÿêèõ ³íòåðåñè
êèÿí áóëè á çàõèùåí³",— çàÿâëÿâ ðàí³øå
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ñòîëèöÿ ïîäáàëà 
ïðî ³íâàë³ä³â ó Ìàêàðîâ³

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ "Çäîðîâà íàö³ÿ — ìî-
ãóòíÿ Óêðà¿íà" â³äáóëàñÿ ó ï’ÿòíèöþ â 
ñìò. Ìàêàðîâî íà Êè¿âùèí³. Ó ¿¿ ðàìêàõ
ðàéîííà ë³êàðíÿ îäåðæàëà 4 ôóíêö³îíàëü-
íèõ ë³æêà ç åëåêòðè÷íèì ïðèâîäîì òà 4
õîäóíêè äëÿ îáëàäíàííÿ ïàëàòè â ðåàí³ìà-
ö³éíîìó â³ää³ëåíí³ íà ñóìó ïðèáëèçíî 
200 òèñ. ãðí. Îðãàí³çóâàëà áëàãîä³éíå ä³é-
ñòâî Ãðîìàäñüêà àñîö³àö³ÿ "Äîáðîáóò ³ ºä-
í³ñòü". ¯¿ ïî÷åñíèì ïðåçèäåíòîì º ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Òàêîæ ó ï’ÿòíèöþ àñîö³àö³ÿ ïåðå-
äàëà ë³êàðí³ ë³êè íà ñóìó ìàéæå 4000 ãðí.
Ó ðàìêàõ çàõîäó ç³áðàëè êîøòè íà îïåðà-
ö³þ äâîð³÷íî¿ Â³êòîð³¿ Ìàðòèíåíêî. À ³í-
âàë³ä äèòèíñòâà Îëåêñàíäð Áàáåíêî îòðè-
ìàâ â³ä àñîö³àö³¿ ³íâàë³äíó êîëÿñêó. Êåð³â-
íèê òðàíñêîíòèíåíòàëüíèõ åêñïåäèö³é íà
âèæèâàííÿ â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ Â³êòîð
Ãàâðèëþê ïðîâ³â ìàéñòåð-êëàñ ³ç ô³çè÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Äî ñëîâà,
ãðîìàäñüêà àñîö³àö³ÿ "Äîáðîáóò ³ ºäí³ñòü"
ôóíêö³îíóº ç 1997 ðîêó. Íà îáë³êó ïåðåáó-
âàþòü ³íâàë³äè, ä³òè-³íâàë³äè, à òàêîæ ñ³ì’¿,
ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³. Óñü-
îãî — ïðèáëèçíî 2 òèñÿ÷³ ðîäèí ó âñ³é
Óêðà¿í³

Âøàíóâàëè 
Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî

Çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â
àêðåäèòàö³¿ ¹ 319 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì³ñòà Êèºâà ïðèñâî¿ëè ³ì’ÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè,
çàñëóæåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Ëî-
áàíîâñüêîãî. ßê ðîçïîâ³â ³í³ö³àòîð ³äå¿ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê, ð³-
øåííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâàëèëè äî þâ³-
ëåþ òðåíåðà. 6 ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó éî-
ìó á âèïîâíèëîñÿ 70. Äî ñëîâà, Âàëåð³é
Ëîáàíîâñüêèé — ðàäÿíñüêèé òà óêðà¿í-
ñüêèé ôóòáîë³ñò ³ òðåíåð. Áàãàòîð³÷íèé íà-
ñòàâíèê "Äèíàìî" (Êè¿â), íà ÷îë³ ÿêîãî
äâ³÷³ âèãðàâàâ Êóáîê âîëîäàð³â êóáê³â. Òðè-
÷³ áóâ íàñòàâíèêîì çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ, ç ÿêîþ
ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì ªâðîïè. Òðåíåð çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè ó 2000—2001 ðîêàõ. Ìàéñòåð
ñïîðòó ÑÐÑÐ. Íàãîðîäæåíèé ðàäÿíñüêèìè
îðäåíàìè "Çíàê ïîøàíè" ³ Òðóäîâîãî ×åð-
âîíîãî Ïðàïîðà

Âèíàõ³äíèêè
ïðîäåìîíñòðóâàëè òàëàíòè
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ þíèõ êîíñòðóêòîð³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Кон рс юних винахід-
ни ів відб вся в столи-
ці за сприяння місь ої
влади. У заході взяли
часть вісім оманд.
Майб тні онстр тори
не лише представляли
свої розроб и, а й від-
повідали на с ладні
теоретичні запитання,
розробляли др овані
плати, здійснили мон-
таж та нала одження
радіоеле тронно о при-
строю та перевірили
йо о на працездатність.
У боротьбі першість ви-
борола оманда Київ-
сь о о палац дітей та
юнацтва. Індивід альн
першість взяли Анато-
лій Олійни із Соло-
м’янсь о о район , Де-
нис Сер єєв із Дар-
ниць о о та Денис
Собч , я ий представ-
ляв Київсь ий палац ді-
тей та юнацтва.

Òðè äí³ ïîñï³ëü ó ñòîëèö³
òðèâàâ êîíêóðñ þíèõ âèíàõ³ä-
íèê³â. Éîãî îðãàí³çóâàëè Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-
óêè ÊÌÄÀ, Ì³ñüêèé êîîðäè-
íàö³éíèé öåíòð íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òâîð÷îñò³ òà äåïóòàòè
ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â Êè¿âðàä³.

Çàãàëîì ó êîíêóðñ³ âçÿëè
ó÷àñòü â³ñ³ì êîìàíä. Ñåðåä
íèõ ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íîãî
ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà, íà-
óêîâî-òâîð÷èõ öåíòð³â Îáî-

ëîíñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî,
Äàðíèöüêîãî ðàéîí³â, ë³öåþ
Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî
óí³âåðñèòåòó, Ì³æðåã³îíàëü-
íîãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî
ó÷èëèùà çâ’ÿçêó. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèêà ãîëîâè ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñ-
â³òè ³ íàóêè Çî¿ Ìèðîíîâî¿,
äåïóòàòè â³ä Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî çàêóïèëè äëÿ
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ðàä³îäåòà-
ë³, ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè.

"Îêð³ì öüîãî, äëÿ ïåðåìîæ-
ö³â ï³äãîòóâàëè êóáêè, ö³íí³
ïðèçè, — äîäàëà âîíà. — Çà-
ãàëîì æå êîíêóðñ ïðîéøîâ ö³-
êàâî ³ îðãàí³çîâàíî. Ñïîä³âà-
þñÿ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ê³ëü-
ê³ñòü ó÷àñíèê³â çíà÷íî çá³ëü-
øèòüñÿ". Ïàí³ Ìèðîíîâà çà-

ïåâíèëà, ùî òàê³ çàõîäè ïî-
òð³áí³ íàñàìïåðåä äëÿ çàëó-
÷åííÿ òâîð÷î¿, òàëàíîâèòî¿
ìîëîä³. Áî ñàìå ç òàêèõ çä³á-
íèõ ìîëîäèõ ëþäåé, ñüîãî-
äí³øí³õ ãóðòê³âö³â, ó ìàéáóò-
íüîìó âèðîñòàþòü ïðîñëàâëå-
í³ êîíñòðóêòîðè òà ³íæåíåðè,
ââàæàº ïàí³ Ìèðîíîâà.

Ìåòîäèñò Åëüâ³ðà Êàëåíè-
÷åíêî ðîçïîâ³ëà, ùî ñâî¿ êîí-
ñòðóêòîðñüê³ ðîçðîáêè ïðåäñòà-
âèëè ó÷í³ ñòàðøî¿ é ìîëîäøî¿
â³êîâèõ ãðóï. Êîæåí ³ç ó÷àñíè-
ê³â â³äïîâ³äàâ íà òåîðåòè÷í³ çà-
ïèòàííÿ ñïåö³àëüíî ñêëàäåíî¿
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè.
"Îêð³ì öüîãî, þí³ âèíàõ³äíèêè
ðîçðîáëÿëè äðóêîâàí³ ïëàòè,
çä³éñíþâàëè ìîíòàæ òà íàëà-
ãîäæåííÿ ðàä³îåëåêòðîííîãî

ïðèñòðîþ òà ïåðåâ³ðÿëè éîãî
íà ïðàöåçäàòí³ñòü, — ïîÿñíèëà
âîíà. — Âñ³ ó÷àñíèêè óñï³øíî
âïîðàëèñÿ ç çàâäàííÿì".

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîíêóð-
ñ³â æóð³ ï³äáèëî ï³äñóìêè çìà-
ãàííÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïåð-
ø³ñòü âèáîðîëà êîìàíäà Êè-
¿âñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà. Äðóãå é òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³-
ëè Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîì-
ïëåêñ òà Öåíòð òåõí³÷íî¿
òâîð÷îñò³ "Þí³ñòü" Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Â ³íäèâ³äóàëü-
í³é ïåðøîñò³ êðàùèìè âèçíà-
ëè Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà (ÍÂÊ
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó), Äå-
íèñà Ñåðãººâà (ÖÒÒÌ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó) òà Äåíèñà
Ñîá÷óêà (Êè¿âñüêèé ïàëàö ä³-
òåé òà þíàöòâà)

Представниця фра ції Бло Леоніда Черновець о о Зоя Миронова обдар вала юних винахідни ів цінними
призами та пообіцяла, що влада не заб ватиме про онстр торів

Шановні читачі!
Наст пний номер азети “Хрещати ”

вийде 20 січня 2009 ро .

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
íàçáèðàâ 57 òèñÿ÷ äîëàð³â
ÊÌÄÀ ïðîäîâæóº çáèðàòè êîøòè íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè

Ó ÷åòâåð ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî çàïðîñèâ ó ðåñòîðàí "Ïîðòî Ìàëü-
òåçå" íà áëàãîä³éíó âå÷åðþ ïðåäñòàâíèê³â
ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíîãî á³çíåñó. Ñåðåä íèõ
áóëè âëàñíèêè áóä³âåëüíèõ ô³ðì, êåð³âíè-
êè êîìïàí³é, êîòð³ çàéìàþòüñÿ âèâåçåííÿì
òà ñîðòóâàííÿì òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â, çîêðåìà "Ãð³íêî-Êè¿â". Âàðò³ñòü âå÷å-
ð³ äëÿ êîæíîãî ç øåñòè ó÷àñíèê³â-á³çíåñ-

ìåí³â ñòàíîâèëà 9 òèñÿ÷ 500 äîëàð³â. Ãðî-
ø³ (57 òèñÿ÷ äîëàð³â) ïåðåðàõóþòü íà ðå-
àë³çàö³þ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè ÊÌÄÀ
"Ãðàíò íà ïîêðàùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ".

"ß ö³ëêîì ï³äòðèìóþ ³í³ö³àòèâè ìåðà
ùîäî çàëó÷åííÿ êîøò³â íà ô³íàíñóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè ì³ñüêî¿ âëà-
äè,— ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. — ßê
íà ìåíå, òàê³ ä³àëîãè ç ïðåäñòàâíèêàìè

â³ò÷èçíÿíîãî á³çíåñó áóäóòü êîðèñíèìè ³
äëÿ ì³ñòà, ³ äëÿ ñàìèõ áëàãîä³éíèê³â".

Íàãàäàºìî, ùî âå÷åð³ ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíîãî á³çíåñó ñòî-
ëèö³ çàïî÷àòêóâàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çóñòð³÷ çà
ñòîëîì ³ç íèì êîøòóº 100 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïîâ³äîìèâ "Õðåùà-
òèêó", ùî ó ÷åòâåð ì³ñòî çà âå÷åðþ ãðî-
ø³ íå ïëàòèëî: "Ðåñòîðàí ëþá’ÿçíî çà-
ïðîïîíóâàâ íàì ñâî¿ ïîñëóãè áåçïëàòíî,
âðàõîâóþ÷è ñîö³àëüíèé íàïðÿìîê çàõîäó
òà ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. Àäæå
âñ³ ïåðåðàõîâàí³ á³çíåñìåíàìè ãðîø³
ñïðÿìóþòü ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåð-
ñòâàì íàñåëåííÿ. Ïåðåäóñ³ì íà çàêóï³â-
ëþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ë³ê³â, ó äèòÿ÷³
áóäèíêè". Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî äîäàâ,
ùî ï³ä ÷àñ âå÷åð³ â³äáóëàñÿ êîíñòðóêòèâ-
íà ðîçìîâà ç ï³äïðèºìöÿìè ñòîñîâíî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü: "Ìåí³ îñî-
áèñòî ö³êàâî áóëî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ïðî
åêîíîì³÷íó êðèçó, áþäæåò íà íàñòóïíèé
ð³ê, êóðñ äîëàðà. Ïåðåêîíàíèé, ùî çàïðî-
øåí³ çíàþòü çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ÿ. Àäæå
á³çíåñ çàâæäè áóâ ïîðó÷ ³ç âëàäîþ, äîïî-
ìàãàâ ó òàê³ ñêëàäí³ ÷àñè, ÿê íèí³. Öå äó-
æå âàæëèâî ñüîãîäí³, êîëè íàì ïîòð³áíî
çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó"

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Після то о, я Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий запо-
чат вав столиці традицію бла одійних обідів, йо о підтримали й
заст пни и. Зо рема, ви он вач обов’яз ів заст пни а олови
КМДА Оле сандр Л ць ий. Не стоїть осторонь і перший заст пни
ерівни а столичної держадміністрації Анатолій Гол бчен о. Мин -
ло о четвер а він повечеряв з представни ами соціально спрямова-
но о бізнес в ресторані "Порто Мальтезе". Кожен із шести часни-
ів заход перерах вав до місь о о бюджет по 9 тисяч 500 дола-
рів. Вечеря з Анатолієм Гол бчен ом обійшлася бізнесменам 57
тисяч доларів.

Ці ошти спрям ють соціально незахищеним верствам населення,
я і потреб ють допомо и. Зо рема, на за півлю прод тів харч -
вання, лі ів, дитячі б дин и.
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²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У фо сі ва и останньої
передачі "Час мера", що
виходить щоп’ятниці на
ТРК "Київ", знов постали
традиційні проблеми
меш анців столиці та
форм вання бюджет ра-
їни на новий рі . Місь ий
олова о олосив прямо-
м ефірі про спільн пе-
ремо в протистоянні з
рядом, а ввечері то о ж
дня на передачі "Ш стер
Live" розповів про
наміри Кабмін забрати
7,5 мільярда ривень із
місь о о бюджет .

Двобій припинено

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ â ïðÿìîìó
åô³ð³ ç âåäó÷èì ïåðåäà÷³ "×àñ ìå-
ðà" Ðóñëàíîì Ïîë³ùóêîì, Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé îö³íèâ ïîë³òè÷íó
ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ ÿê "õìàðíî, áåç
îïàä³â". "Áþäæåò óõâàëåíî, àëå öå
ëèøå öèôðè. À ùî áóäå íàñòóï-
íîãî ðîêó, òÿæêî ñêàçàòè",— çà-
çíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà ³ äîäàâ, ùî
äèâóºòüñÿ, ÿê äåïóòàòàì âäàºòüñÿ

äîìîâëÿòèñÿ â òîìó ³äåîëîã³÷íîìó
òóìàí³, ÿêèé ïàíóº â ïàðëàìåíò³.
Ìåð êîíñòàòóâàâ, ùî ïðÿìå ïðî-
òèñòîÿííÿ ç óðÿäîì çàâåðøèëîñÿ
ïåðåìîãîþ êèÿí, áî ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè ïðèâ³òàëà éîãî òà
êèÿí ³ç Ð³çäâîì, í³áè é íå â³äêëþ-

÷àëà íàïåðåäîäí³ êèÿíàì âîäó é
òåïëî.

"Ó Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè âåëè÷åç-
íå ïîë³òè÷íå ìàéáóòíº, àëå ¿¿ ïå-
ðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà íååôåêòèâíå",— çðîáèâ âèñíî-
âîê Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ç ïåðåä-

íîâîð³÷íîãî ïðèìèðåííÿ ç ãîëî-
âîþ óðÿäó. Ïðîòå ïîë³òè÷íèé ́ ðóíò
ï³ä íîãàìè óðÿäó, çà îö³íêàìè ìå-
ðà, íå º ñò³éêèì: "Íàÿâí³ñòü êîàë³-
ö³éíî¿ óãîäè òà ï³äïèñè ï³ä íåþ —
íå ãàðàíò³ÿ, ùî ¿¿ ÷èòàòèìóòü ò³,
õòî ¿¿ ï³äïèñàâ". Âîäíî÷àñ ìåð çà-

ïåâíèâ êèÿí, ùî àíòèêðèçîâèé
øòàá ó ì³ñò³ ä³º ³ â³í º åôåêòèâíèì.

Золотий запас
вдало о політи а

Òîãî æ äíÿ ó âå÷³ðíüîìó ïðÿìî-
ìó åô³ð³ ïåðåäà÷³ "Øóñòåð Live"
ìåð Êèºâà îãîëîñèâ, ùî óðÿä ñïî-
ä³âàºòüñÿ çìåíøèòè áþäæåò ì³ñ-
òà íà 7,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. "Äâ³
òðåòèíè âñ³õ ãðîøåé, ùî ç³áðàëè
â Óêðà¿í³, çàáðàëè â Êèºâà. Àëå öå
íå÷åñíî. ² ÿ çíàþ, ÿê âèéòè ç ñè-
òóàö³¿, ùîá âñ³ ãðîø³ çàëèøèëèñÿ
äëÿ êèÿí",— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, äîïîâ³äàþ÷è âèáîðöÿì
ïðî îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ öüî-
ãîð³÷íîãî Äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Íàòîì³ñòü, ìåð ãîòîâèé äîâåñòè
áþäæåò ñòîëèö³ äî ð³âíÿ, êîòðèé
ñï³âì³ðíèé ³ç áþäæåòîì óñ³º¿ êðà-
¿íè. "Ìè çàïëàíóâàëè ì³ñüêèé áþ-
äæåò çðîáèòè òàêèì, ùîá â³í áóâ
íå ìåíøèì çà áþäæåò óñ³º¿ êðà-
¿íè. Ìè äîâåäåìî, ùî öå ìîæëè-
âî",— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ïðî íàì³ðè ñâîº¿ êîìàíäè.

ßê çàâæäè, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî ó ôîêó-
ñ³ éîãî óâàãè ïåðåáóâàþòü ïðîñò³
ëþäè, íàñàìïåðåä ò³, õòî ïîòðåáóº
óâàãè. "Äëÿ ìåíå áàãàòî áàáóñü íå
áóâàº. Êîæíà äëÿ ìåíå — çîëî-
òî",— ðîçïîâ³â ìåð ïðî ñâî¿ ïî÷óò-
òÿ äî âèáîðö³â, ñï³ëêóþ÷èñü ³ç íè-
ìè ó ïðÿìîìó åô³ð³

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ çàõèñòèòè ãðîø³, çàðîáëåí³ êèÿíàìè

Áþäæåò ó ïðÿìîìó åô³ð³

Леонід Черновець ий та Р слан Поліщ знов по оворили про оловне
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Êðîê íàçóñòð³÷ áóä³âåëüíèêàì
Íàðîäí³ äåïóòàòè õî÷óòü ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè çàáóäîâíèê³â 
çà ðàõóíîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â

Б дівельне лобі
домо лося сво о

Óõâàëåííþ Çàêîíó “Ïðî çàïî-
á³ãàííÿ âïëèâó ñâ³òîâî¿ ô³íàíñî-
âî¿ êðèçè íà ðîçâèòîê áóä³âåëü-
íî¿ ãàëóç³ òà æèòëîâîãî áóä³âíèö-
òâà” ïåðåäóâàëî ñïî÷àòêó çâåð-
íåííÿ ó ëèñòîïàä³ ïðåäñòàâíèê³â
áóä³âåëüíîãî á³çíåñó äî Ïðåçè-
äåíòà òà ãëàâè óðÿäó ùîäî ó÷àñ-
ò³ äåðæàâè â çàê³í÷åíí³ áóä³âíèö-
òâà. À çãîäîì áóä³âåëüíèêè çó-
ñòð³÷àëèñÿ îñîáèñòî ç êåð³âíèö-
òâîì êðà¿íè òà ïîïðîñèëè íåãàé-
íî âêëþ÷èòè öå ïèòàííÿ â ïåðå-
ë³ê “àíòèêðèçîâîãî ïàêåòó” çà-
êîíîïðîåêò³â äëÿ âðåãóëþâàííÿ
ñèòóàö³¿ â åêîíîì³ö³.

Íàøâèäêîðó÷ ïðåäñòàâíèêè
áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ ðîçðîáèëè â³äïîâ³äíèé çàêî-
íîïðîåêò, ÿêèé áóëî çàðåºñòðîâà-
íî íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ. À ìèíóëî-
ãî òèæíÿ äåïóòàòè âæå é ðîçãëÿ-
íóëè éîãî òà çðåøòîþ àæ 411 ãî-
ëîñàìè íàâ³òü óõâàëèëè éîãî çà-
ãàëîì. Òàêó îäíîñòàéí³ñòü íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â ùîäî ñèòóàö³¿ â áó-

ä³âåëüí³é ãàëóç³ ö³ëêîì ìîæíà
ïîÿñíèòè. Ïðåäñòàâíèêè áóä³-
âåëüíèõ êîìïàí³é ïåðåáóâàþòü ó
âñ³õ ôðàêö³ÿõ, ùî ï³äòðèìàëè öåé
“àíòèêðèçîâèé” çàêîí: ÁÞÒ,
ÍÓ—ÍÑ, Áëîö³ Ëèòâèíà òà Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â.

“Àíòèêðèçîâèé çàêîí” íàñòóï-
íîãî ðîêó ìàº ïîë³ïøèòè æèòòÿ
òèõ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é, ÿê³ íà-
ðàç³ çðèâàþòü ñòðîêè ââåäåííÿ â
åêñïëóàòàö³þ æèòëà ³ òèõ êîìïà-
í³é, ùî ïëàíóþòü çäàòè áóäèíêè
ïðîòÿãîì 2009 ðîêó. Â ñòîëèö³ òà-
êèõ íîâîáóäîâ äî ñîòí³.

Òîìó ïåðåäóñ³ì íàðäåïè ïåðåä-
áà÷èëè â çàêîí³ ô³íàíñóâàííÿ ç³
ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó ñàìå íà
íåäîáóäîâàí³ áóäèíêè, ÿê³ ìàþòü
ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ íå ìåíøå, í³æ
70 %. Ó 2010 ðîö³ ô³íàíñóâàòè-
ìóòü äîâãîáóäè, ùî ãîòîâ³ á³ëü-
øå, í³æ íà 50 %. Êð³ì ñòàá³ë³çà-
ö³éíîãî ôîíäó (â äåðæáþäæåò³
çàêëàäàºòüñÿ éîãî ðîçì³ð íà ð³â-
í³ 40 ìëðä ãðí, ç ÿêèõ âèòðàòè ñà-
ìå íà áóä³âåëüíó ñôåðó ìàþòü
ñòàíîâèòè àæ 8 ìëðä ãðí.— “Õðå-
ùàòèê”), çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî
êîøòè çà ïîçèêàìè ì³æíàðîäíèõ

ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é, çà äåð-
æàâíèìè âíóòð³øí³ìè ïîçèêàìè,
ì³ñüêèõ áþäæåò³â òà ³íâåñòèö³¿
ãðîìàäÿí ³ êîìïàí³é. Òàêèì ÷è-
íîì ñóìà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà
ìîæå ñÿãíóòè 10 ìëðä ãðí.

Äî òîãî æ áóä³âåëüíèêè ïåðå-
êëàëè íà äåðæàâó é çîáîâ’ÿçàííÿ
êóïóâàòè æèòëî â íîâîáóäîâàõ.
“Ó ðàç³ íåñïðîìîæíîñò³ ïðîäîâ-
æóâàòè áóä³âíèöòâî æèòëà â
çâ’ÿçêó ç íåäîñòàòí³ì îáñÿãîì
êîøò³â äëÿ ôîðìóâàííÿ ôîíä³â
ñîö³àëüíîãî òà ñëóæáîâîãî ìàé-
íà”,— éäåòüñÿ ó çàêîí³. Òàêîæ
ïàðëàìåíòàð³ çîáîâ’ÿçàëè äåðæà-
âó “çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ºäè-
íî¿ ñèñòåìè çàìîâíèê³â çâåäåííÿ
æèòëà, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõó-
íîê áþäæåòíèõ êîøò³â”. Öå ôàê-
òè÷íî îçíà÷àº, ùî äî áóä³âíèö-
òâà áóäå äîïóùåíî îêðåì³ êîìïà-
í³¿, ÿêèì íàäàâàòèìóòü ïåðøî-
÷åðãîâå ïðàâî îòðèìóâàòè ãðîø³
ç áþäæåòó çà äîìîâëåí³ñòþ òà íå-
ïðîçîðèìè ñõåìàìè.

Òàêîæ çàáóäîâíèêè ïåðåäáà÷è-
ëè àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü äëÿ ÷èíîâíèê³â îðãàí³â ì³c-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ ïî-
ðóøóþòü òåðì³íè “âèäà÷³ òåõí³÷-
íèõ óìîâ ùîäî ³íæåíåðíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ îá’ºêòà àðõ³òåêòóðè”.
Çà öå çàãðîæóâàòèìå øòðàô ó
ðîçì³ð³ â³ä 20 äî 100 íåîïîäàò-
êîâàíèõ ì³í³ìóì³â. Îäíàê öå ìî-
æå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà
ÿêîñò³ ñïîðóäæåíîãî æèòëà.
Àäæå îðãàíè êîíòðîëþ äóæå ÷àñ-
òî íèçüêî îö³íþâàëè ñòàí ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ ó íîâîáóäîâàõ òà
ðîáèëè íåãàòèâí³ âèñíîâêè, çìó-
øóþ÷è çàáóäîâíèê³â âèòðà÷àòè
á³ëüø³ êîøòè íà ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ ìåðåæ ³ äëÿ áåçïåêè ìåø-
êàíö³â.

Íå îìèíóëè ëîá³ñòè é ïðàâà
ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè âïëèâàòè íà
çàìîâíèê³â ó ÷àñòèí³ ïîãîäæåí-
íÿ ³ ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿: òåïåð ó îðãàí³â ì³ñöåâî¿
âëàäè íå ìàº âàæåë³â îáñòîþâà-
òè ³íòåðåñè ãðîìàäè ³ ì³ñòà. Ð³-
øåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè íàðàç³
çâîäèòüñÿ äî ðåêîìåíäàö³¿ ³ íå
ìàº þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â.

Інший бі медалі
Îäíàê ïðåäñòàâíèêè áóä³âåëü-

íèõ êîìïàí³é óïåâíåí³, ùî
ïðèéíÿòòÿ öüîãî çàêîíó îæèâèòü
áóä³âåëüíó ãàëóçü òà äîïîìîæå
êîìïàí³ÿì âèéòè ç êðèçè. “Áåç-
óìîâíî, âñ³ íîðìè, ÿê³ çàêëàäå-
íî â çàêîí³, ïîêëèêàí³ ñòèìóëþ-
âàòè ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿ ãàëó-
ç³. ßêùî âñ³ ¿õ áóäå ðåàë³çîâàíî,
öå ñóòòºâî âïëèíå íå ò³ëüêè íà
áóä³âíèöòâî, à é íà åêîíîì³êó
Óêðà¿íè çàãàëîì”,— îö³íèâ
ïðèéíÿòèé çàêîí ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð êîìïàí³¿ “ÒÌÌ” Ìè-
êîëà Òîëìà÷îâ. Õî÷à, çà éîãî
ñëîâàìè, íàðàç³ íàéñêëàäí³øîþ
ñèòóàö³ºþ º ñàìå âèêîíàííÿ
íîðì óõâàëåíîãî äîêóìåíòà.
“Ñòîñîâíî òèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³
âêëþ÷åíî â çàêîíîïðîåêò, ÿ õî-
÷ó, ùîá âîíè ðåàë³çóâàëèñÿ. Ãî-

ëîâíå íå ò³ëüêè ðîçðîáèòè, óçãî-
äèòè, ïðèéíÿòè çàêîí, ïîòð³áíî
âèçíà÷èòè ïðèíöèïè êîíòðîëþ
íàä âèêîíàííÿì éîãî íîðì”,—
íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” ïàí
Òîëìà÷îâ.

Àäæå ïîáîþâàííÿ ùîäî íåâè-
êîíàííÿ íîðì çàêîíó º: ñòàá³ë³-
çàö³éíèé ôîíä íàïîâíþâàòè-
ìåòüñÿ çà ðàõóíîê ïðèâàòèçàö³¿.
À âò³ì, åêñïåðòè ïðèïóñêàþòü,
ùî íàñòóïíîãî ðîêó ïðèâàòèçà-
ö³éíèé ïëàí òàêîæ áóäå ç³ðâàíî,
ÿê ³ íèí³øíüîãî. Äî òîãî æ, äî-
äàòêîâ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ,
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì, ìîæóòü íå
âèïðàâäàòè î÷³êóâàííÿ íàðäåï³â:
íàâðÿä ÷è óðÿäó âäàñòüñÿ îòðè-
ìàòè ïîçèêó â³ä ³íîçåìíèõ áàí-
ê³â òà îðãàí³çàö³é, ì³ñüê³ áþäæå-
òè ÷åðåç êðèçó òà íåäîîòðèìàí-
íÿ êîøò³â áóäóòü ëèøå ñîö³àëü-
íî ñïðÿìîâàíèìè, ³ êîøòè íà
äîïîìîãó áóä³âåëüíèêàì îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå
âèòðà÷àòèìóòü. Ïðåçèäåíò òàêîæ
ìîæå íàêëàñòè âåòî íà öåé çà-
êîí. Îäíàê äåïóòàòè ìîæóòü ëåã-
êî éîãî ïîäîëàòè. Òà öå â³äáó-
äåòüñÿ âæå íà íàñòóïí³é ñåñ³¿, ó
ëþòîìó. Òîìó ðîçðàõîâóâàòè íà
øâèäêå ïîæâàâëåííÿ ðèíêó íå-
ðóõîìîñò³ íàñòóïíîãî ðîêó íàâ-
ðÿä ÷è âàðòî, êàæóòü åêñïåðòè

Шановні ияни та ості міста!
ЗАТ “Страхова омпанія “Гала ти а”

щиро вітає вас з Новим Ро ом та Різдвом Христовим. Хай
мир та зла ода назавжди оселяться вашом домі, а
оптимізм та д шевний спо ій хай сл ють причиною
фінансово о бла опол ччя.
ЗАТ СК “Гала ти а” пропон є посл и з більш ніж 90 видів страх вання

на підставі 21 ліцензії. Крім то о, відділеннях Компанії ви можете
придбати поліс обов’яз ово о страх вання цивільної відповідальності
водіїв (ОСЦВ).

Тел. 8(044)277-21-00 www.galaxy.ua

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ, ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня парламент хвалив др ом читанні
за он для поліпшення сит ації в б дівельній ал зі.
Нардепам швид о вдалося дійти з оди в основних по-
ложеннях за он та пере ласти всі ризи и б дівельних
омпаній на державний бюджет. Наст пно о ро з
ньо о мають профінанс вати об’є ти, я і отові не
менше, ніж на 70 %, на за альн с м майже 4 млрд
рн. Одна арантій, що та і ошти знайд ться в бю-
джеті, наразі немає, через що зведення недоб дова-
но о житла оштом держави знов б де "заморожено"
на невизначений термін.
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Ñàíäåé ÀÄÅËÀÄÆÀ: “ß ôîðìóþ îáðàç
Óêðà¿íè ÿê äóõîâíî¿ äåðæàâè”
Ñòàðøèé ïàñòîð öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áîæå” — ïðî ïë³òêè, ñâîþ öåðêâó òà â³ðó â Áîãà
Останнім часом ім’я пас-
тора Сандея Аделаджі
все частіше з’являється
стріч ах новин. Не в

останню чер через за-
яви висо опосадовців
Міністерства вн трішніх
справ про причетність
цер ви до діяльності
омпанії "Кін з Кепітал".
Що насправді відб ва-
ється в цер ві та дов о-
ла неї пастор розповів
"Хрещати ".

— ×è ïðè÷åòí³ âè äî ñòâîðåí-
íÿ ³ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ “Ê³íãç Êåï³-
òàë”?

— Ó æîäíîìó ðàç³. ß ùå ðàç
õî÷ó â³äïîâ³äàëüíî çàÿâèòè âñ³ì,
ùî ÿ í³ÿêèì ÷èíîì íå ïðè÷åò-
íèé äî ñòâîðåííÿ, óïðàâë³ííÿ
“Ê³íãç Êåï³òàë” ³ íå ïðèâ’ÿçà-
íèé äî êîìïàí³¿ ô³íàíñîâî.
Ìîÿ ïðè÷åòí³ñòü ïîëÿãàº ò³ëü-
êè â òîìó, ùî Îëåêñàíäð Ñàôî-
íîâ õîäèâ äî öåðêâè “Ïîñîëü-
ñòâî Áîæå” ³ áðàâ ó÷àñòü ó ìî-
ëîä³æíîìó ñëóæ³íí³. Ëþäè ç íà-
øî¿ öåðêâè, çíàþ÷è éîãî ³ äî-
â³ðÿþ÷è éîìó, ñïðàâä³ âêëàäàëè
â êîìïàí³þ ãðîø³.

— ×è çàêëèêàëè âè îñîáèñòî
ïàðàô³ÿí âêëàäàòè ãðîø³?

— Êîëè ÿ ïî÷óâ, ùî áàãàòî ïà-
ðàô³ÿí ï³øëè â êîìïàí³þ “Ê³íãç
Êåï³òàë”, ìåí³ ñïðàâä³ ñòàëî ö³-
êàâî ä³çíàòèñÿ, êóäè âîíè íå-
ñóòü ãðîø³. ß ïîñèëàâ ëþäåé â³ä
öåðêâè, ùîá âîíè ïåðåâ³ðèëè,
ùî òî çà êîìïàí³ÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
òàì äóæå âåëèê³ â³äñîòêè ³ ãðî-
ø³ òóäè âêëàäàòè ðèçèêîâàíî.
Ìåíå ïðîêîíñóëüòóâàëè, ùî
ºäèíèé âèõ³ä — ïîðàäèòè ëþ-
äÿì, àáè âîíè âèìàãàëè ñòðà-
õîâêó. Òîìó ÿ âèéøîâ íà ñöåíó
³ ñêàçàâ, ùîá ëþäè íå âêëàäàëè
êîøòè í³ â öþ êîìïàí³þ, í³ â
æîäíó ³íøó áåç ñòðàõîâêè ³ íà-
ëåæíèõ ãàðàíò³é. ß äî öüîãî çà-
êëèêàâ, ³ ëèøå òîä³ ÿ ãîâîðèâ
ïðî “Ê³íãç Êåï³òàë”. Ïðè÷îìó
ÿ êàçàâ, ùîá ïàðàô³ÿíè íå â³ä-
äàâàëè ãðîø³, ò³ëüêè òîìó, ùî
ö³ ëþäè õîäÿòü äî öåðêâè.

— ßê ðîçö³íþºòå çàÿâó ì³í³ñ-
òðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðî âàøó
ïðè÷åòí³ñòü äî ö³º¿ ô³íàíñîâî¿
àôåðè?

— Ãàäàþ, â³í ìàº íà óâàç³ ïà-
ðàô³ÿí íàøî¿ öåðêâè, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè. Íàïåâíî, ì³í³ñòð íå
ìîæå çðîçóì³òè, ÿê ëþäè ìîãëè
ïîòðàïèòè òóäè, à ïàñòîð íå
çíàâ, ùî êåð³âíèêè êîìïàí³¿ õî-
äÿòü äî éîãî öåðêâè. Îøóêàí³,
ìàáóòü, ãîâîðèëè ïðî öå, òîìó
â³í òàê ³ êàæå. Ì³í³ñòðîâ³ òåïåð
äîâåäåòüñÿ öå äîâåñòè ÿêèìñü
÷èíîì, ïðàâäîþ àáî íåïðàâäîþ
ï³äòâåðäèòè ñâîº ñëîâî.

— ×è ãîòîâ³ âè ïîäàòè äî ñóäó
íà ïàíà Ëóöåíêà, ÿêùî âïåâíåí³,
ùî â³í íå ìàº ðàö³¿?

— Òàê, ìè âæå ãîòîâ³ îñêàð-
æèòè ä³¿ ïàíà Ëóöåíêà â ïðîêó-
ðàòóð³, ùîá âîíà ðîç³áðàëàñÿ â
öüîìó ïèòàíí³.

— Ùî ðàäèòå ðîáèòè ñâî¿ì ïà-
ðàô³ÿíàì â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî

äåõòî ñòàâ æåðòâàìè “Ê³íãç Êå-
ï³òàë” òà ³íøèõ òàêèõ êîìïàí³é?

— Ìè íå ò³ëüêè ðàäèìî. Ó íàñ
ïðàöþº àíòèêðèçîâèé êîì³òåò,
ÿêèé ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî çà-
íÿòü ³ çàðîá³òêó íà ïîâñÿêäåíí³
ïîòðåáè ëþäåé. Òàêîæ äîïîìà-

ãàþòü ðîç³áðàòèñÿ ç áàíê³âñüêè-
ìè òà ³íøèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè.
Òîáòî ìè ñòâîðèëè îðãàí³çàö³¿ ³
ñòðóêòóðè, ùî íàäàþòü ðåàëüíó
ï³äòðèìêó, ùîá ëþäè ïîçáóëè-
ñÿ öèõ ïðîáëåì.

— Àíòèêðèçîâèé êîì³òåò äîïî-

ìàãàº ò³ëüêè ïàðàô³ÿíàì âàøî¿
öåðêâè ÷è äî íüîãî ìîæóòü çâåð-
òàòèñÿ é ³íø³ êèÿíè?

— Áóäü-õòî ìîæå çâåðíóòèñÿ.
Õî÷à öåé êîì³òåò ñòâîðåíî ïðè
öåðêâ³ “Ïîñîëüñòâî Áîæå”, äîïî-
ìàãàº óñ³ì.

— ×è ïîñòðàæäàâ âàø àâòîðè-
òåò ó öåðêâ³ é ñåðåä ãðîìàäñüêî-
ñò³ ÷åðåç ñêàíäàë äîâêîëà “Ê³íãç
Êåï³òàë” ³ çàÿâè ïîñàäîâèõ îñ³á
ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ?

— Ì³é àâòîðèòåò ñåðåä ïàðà-
ô³ÿí öåðêâè íå ïîñòðàæäàâ, áî
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âîíè çíàþòü, ùî ÿ êàçàâ ïðî öþ
êîìïàí³þ. Àëå, çâ³ñíî, â î÷àõ
ëþäåé, ÿê³ â³ðÿòü óñüîìó ïî÷ó-
òîìó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, ÿ âèãëÿäàþ ³íàêøå, ³ ìè, íà
æàëü, íå ìîæåìî âïëèíóòè íà
öå.

— Ùî ñêàæåòå ïðî ñèòóàö³þ ç
í³ãåð³éñüêèì áàíêîì, ³ ÷è ìàº öå
äî âàñ ÿêèéñü ñòîñóíîê?

— Çíàºòå, ìåíå çàïðîøóþòü
áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ áàãà-
òüîõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é,
òîìó ùî ñòàâëÿòüñÿ íå ïðîñòî
ÿê äî ïàñòîðà ïîì³ñíî¿ öåðêâè,
à é ÿê äî ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à. ²
ÿê ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ÿ äîëó÷àâ-
ñÿ äî ð³çíèõ ïðîãðàì, çîêðåìà é
ç³ çíèæåííÿ ð³âíÿ á³äíîñò³ â
êðà¿íàõ òðåòüîãî ñâ³òó. Òîæ ìå-
íå ñïðàâä³ çàïðîñèëè âçÿòè
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ðàäè äèðåêòîð³â
ô³íóñòàíîâè. Àëå òî íå áàíê, à
øâèäøå ôîíä ô³íàíñîâî¿ îðãà-
í³çàö³¿. Öå áëèæ÷å äî íàøî¿ êà-
ñè âçàºìîäîïîìîãè. Ò³ëüêè â íå¿
ëþäè ñàì³ çäàþòü ãðîø³, à òóò,
íàâïàêè, äîïîìàãàþòü íåùàñ-
íèì, ó êîòðèõ íåìàº ì³í³ìàëü-
íèõ êîøò³â äëÿ ïî÷àòêó ñâîº¿
ñïðàâè.

ß ñïðàâä³ º ÷ëåíîì îï³êóí-
ñüêî¿ ðàäè ö³º¿ óñòàíîâè. Óòî÷-
íþ, ÿ íå ñòâîðþâàâ áàíêó, öå
íå áàíê ó çâè÷íîìó ðîçóì³íí³
öüîãî ñëîâà. Òà é óñòàíîâà, ÿêà
ïî÷èíàºòüñÿ ç 20 òèñÿ÷ äîëàð³â,
íå ìîæå áóòè áàíêîì.

— ×è äîïîìàãàºòå âè îñîáèñòî
ñâî¿ì ïàðàô³ÿíàì? ×è â³äâ³äóºòå
ïðèòóëêè òà ³íø³ çàêëàäè, ÿê³ ä³-
þòü ï³ä åã³äîþ öåðêâè “Ïîñîëü-
ñòâî Áîæå”?

— Òàê, çâ³ñíî. Ïîñò³éíî. Ìè
ô³íàíñóºìî äóæå áàãàòî äîáðî-
÷èííèõ çàêëàä³â. Çàáðàëè ç âó-
ëèöü ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ä³òåé,
êîòðèõ ïîâåðíóëè ³ â ñóñï³ëü-
ñòâî, ³ â ñ³ì’¿. Ìè ñòâîðèëè
á³ëüøå ÿê 500 öåíòð³â ðåàá³ë³òà-
ö³¿, äå äåñÿòêè òèñÿ÷ çíåäîëå-
íèõ ä³ñòàëè ³ ä³ñòàþòü äîïîìî-
ãó. Çâè÷àéíî, öå â³äáóâàëîñÿ íå
ò³ëüêè ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì
àáî ç ìîº¿ îñîáèñòî¿ ïîäà÷³, àëå
ÿ âäÿ÷íèé çà ìîæëèâ³ñòü áðàòè
ó÷àñòü ó ðîáîò³ îðãàí³çàö³¿ é òà-
êèõ öåíòð³â.

— Íà ÿê³ çàñîáè öåðêâà ðåàë³-
çîâóº ñîö³àëüí³ ïðîåêòè?

— Íàøó öåðêâó â³äâ³äóþòü
ëþäè, êîòð³ ïåðåæèëè ÿê³ñü
êîíêðåòí³ çì³íè â ñâî¿é äîë³. ²
îñê³ëüêè ¿õ ï³äòðèìàëè, âîíè
ñâîºþ ÷åðãîþ ââàæàþòü ñâî¿ì
ìîðàëüíèì áîðãîì äîïîìàãàòè
³íøèì ëþäÿì. ª, íàïðèêëàä,
ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè äî íàñ ç ñ³-
ìåéíèìè ïðîáëåìàìè. Âîíè
çíàþòü: ÿêùî íèí³ ïðèíåñóòü
äåñÿòèíó àáî ³íø³ äîáðîâ³ëüí³
ïîæåðòâóâàííÿ, òî ö³ ãðîø³ äî-
ïîìîæóòü ³íøèì ñ³ì’ÿì òàê ñà-
ìî, ÿê ³ ¿ì ñâîãî ÷àñó. Ëþäè, ÿê³
áóëè áîìæàìè ÷è íàðêîìàíàìè
é ïîçáóëèñÿ öèõ á³ä çàâäÿêè íà-
ø³é öåðêâ³, òåïåð òàêîæ äîáðî-
â³ëüíî æåðòâóþòü äåñÿòèíó, àáè
ï³äñòàâèòè ïëå÷å ³íøèì.

Îñü çà ðàõóíîê ÿêèõ ãðîøåé
ìè æèâåìî — öå íàçèâàºòüñÿ
äîáðîâ³ëüí³ ïîæåðòâóâàííÿ, äå-
ñÿòèíà çàäëÿ äîïîìîãè ëþäÿì,
ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü.

— ×è çâåðòàëèñÿ âè ïî äîïîìî-
ãó â äåðæàâí³ ñòðóêòóðè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ âàøèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåê-
ò³â ³ ïðîãðàì?

— Í³. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â
Óêðà¿í³ ïîêè ùî íå çàâåäåíî,
ùî äåðæàâà ðàçîì ³ç öåðêâîþ
ðîçâ’ÿçóº ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè.
Òà, çâ³ñíî, º âèíÿòêè. Ç Ëåîí³-
äîì ×åðíîâåöüêèì ìè ïðàöþ-
âàëè íàä äåÿêèìè ïðîåêòàìè,
êîëè â³í ùå íå áóâ ìåðîì. Çîê-
ðåìà öå ðîáîòà íàä ïðîåêòîì
“Ñòåôàí³ÿ” (äå çàéìàþòüñÿ õàð-
÷óâàííÿì áåçïðèòóëüíèõ), à òà-
êîæ ä³ÿëüí³ñòü áàãàòüîõ öåíòð³â

äîïîìîãè íàðêîìàíàì ³ àëêîçà-
ëåæíèì. Àëå Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé áåðå ó÷àñòü ó öèõ ïðîåêòàõ
íå ÿê ïîñàäîâà îñîáà, à ÿê ô³-
çè÷íà. Â³í äîïîìàãàº ô³íàíñà-
ìè, à ìè ïðàöþºìî.

— Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîïî-
ìàãàº ÿê ïðèâàòíà îñîáà?

— Òàê, â³í öå ðîáèòü íå ÿê
äåðæàâíà ïîñàäîâà îñîáà, à ïðè-
âàòíî — âèêîíóþ÷è ñâ³é õðèñ-
òèÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê.

— Êîëè, ÿê ³ ÷îìó âè âèð³øè-
ëè áîðîòèñÿ ç ðàñèçìîì?

— ßê òåìíîøê³ðèé íå ç ÷óòîê
çíàþ, ÿê äåêîëè òÿæêî äîâî-
äèòüñÿ ³íîçåìöÿì â Óêðà¿í³. ß
çíàþ, ùî öå ïåðåäóñ³ì ïðîáëå-
ìà íåâ³ãëàñòâà. Ïðîáëåìà íàáó-
âàº ìàñøòàá³â îðãàí³çîâàíî¿
çëî÷èííîñò³, ïåðø çà âñå òîìó,
ùî óêðà¿íñüê³ ñê³íõåäè íàñë³äó-
þòü ðîñ³éñüêèõ êîëåã. Òîìó ìè
äîïîìàãàºìî íàøîþ äåñÿòèíîþ
äëÿ âèñòóï³â ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é ïðîòè ðàñèçìó, äëÿ ïóá-
ë³êàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â ó
ÇÌ². Öå ñïðèÿº ³ êîðåêö³¿ ö³º¿
ïðîáëåìè.

Òàêîæ ÿ ñàì ³ç íàðîäîì Óêðà-
¿íè âèõîäèâ íà äåìîíñòðàö³¿
ïðîòè öüîãî ÿâèùà. Âèñòóïàâ ³ç
ç³ðêàìè ê³íî òà åñòðàäè Óêðà-
¿íè, ùîá ñêàçàòè ðàñèçìó “í³”.

— Íà âàøó äóìêó, äåðæàâà íè-
í³ ïðîòèñòî¿òü ðàñèçìó ÷è í³?

— Íà æàëü, íåìàº íàâ³òü çàêî-
íîïðîåêòó, ÿêèé ì³ã áè çóïèíè-
òè àáî çìåíøèòè ìàñøòàáè öüî-
ãî ÿâèùà. Òî÷í³øå, â³í íèí³ ëå-
æèòü ó Âåðõîâí³é Ðàä³ áåç ðîç-
ãëÿäó.

Ó Ðîñ³¿, çâ³äêè öÿ ïðîáëåìà
ïîøèðèëàñÿ â Óêðà¿íó, ïðîòè
ðàñèçìó çðîáëåíî á³ëüøå. Òàì
òåïåð ñàäæàþòü ëþäåé çà ´ðàòè
ç ìîòèâ³â óáèâñòâà íà ðàñîâîìó
ï³ä´ðóíò³, òàêèé çàêîí òàì óæå
óõâàëåíî. Ïîòð³áíî, ùîá ³ â
Óêðà¿í³ â³í òåæ áóâ.

— ×îìó, íà âàøó äóìêó, â
Óêðà¿í³ äîñ³ íå ðîçêðèòî æîäíî-
ãî çëî÷èíó íà ´ðóíò³ ðàñèçìó?

— Íàâ³òü ò³ çëî÷èíè, ÿê³ áóëî
ðîçêðèòî, íå çàê³í÷èëèñÿ ïîêà-
ðàííÿì ëþäåé â³äïîâ³äíî äî ¿õ-
í³õ â÷èíê³â. Òàêèõ ëþäåé çâè-
íóâà÷óþòü ò³ëüêè â õóë³ãàíñòâ³.
Êîëè öå áóäå âðåãóëüîâàíî çà-
êîíîäàâñòâîì, ïðàâîîõîðîííèì
îðãàíàì ëåãêî áóäå áîðîòèñÿ. Ó
öüîìó ñóòü ïðîáëåìè.

— ×è çàõèùàºòå âè ³íòåðåñè
Óêðà¿íè, áåðó÷è ó÷àñòü â ð³çíèõ
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ çàõî-
äàõ?

— Ñêð³çü, äå ÿ áóâàþ, ÿ ïðåä-
ñòàâëÿþñü ÿê óêðà¿íñüêèé ïàñ-
òîð, çàâæäè âèñòóïàþ íà çàõèñò
Óêðà¿íè. ² ìåíå ïðèéìàþòü ÿê
óêðà¿íñüêîãî ïàñòîðà. Çàâäÿêè
ìîºìó ñëóæ³ííþ íåìàëî êðà¿í
ä³çíàëèñÿ á³ëüøå ïðî Óêðà¿íó.

Òàêîæ çàçíà÷ó, ùî, éìîâ³ðíî,
íàøà öåðêâà º ë³äåðîì ñåðåä ³í-
øèõ îðãàí³çàö³é, çà ÷è¿ìè çà-
ïðîøåííÿìè ïðè¿æäæàþòü â
Óêðà¿íó ³íîçåìí³ òóðèñòè. Âîíè
âèòðà÷àþòü òóò ñâî¿ ãðîø³, ³
Óêðà¿íà îäåðæóº ÷èìàë³ äèâ³-
äåíäè â³ä òîãî, ùî äóæå áàãàòî
³íîçåìö³â ïðè¿æäæàþòü ó íàøó
öåðêâó.

Ç ³íøîãî áîêó, ÿ, íàïåâíî,
ºäèíà ëþäèíà â Óêðà¿í³, ÿêà
ùîíåä³ë³ âèñòóïàº ïåðåä àóäèòî-
ð³ºþ, ÿêà íàë³÷óº ïîíàä ñòî êðà-
¿í ñâ³òó. Ìî¿ ñëóõà÷³ ïëàòÿòü çà
ñóïóòíèêîâ³ òðàíñëÿö³¿ ³ â ªâ-
ðîï³, ³ â Àôðèö³, ³ â êðà¿íàõ êî-
ëèøíüîãî Âàðøàâñüêîãî áëîêó.
² ãîëîâíå, ùî ÿ ôîðìóþ îáðàç
Óêðà¿íè ÿê äóõîâíî¿ äåðæàâè.

— Ùî, íà âàøó äóìêó, ïîâèí-
íà çðîáèòè Óêðà¿íà äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ ³ì³äæó íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³?

— Íàñàìïåðåä ³ç ö³ºþ ìåòîþ

ïîë³òèêè ïîâèíí³ ïåðåñòàòè
ñâàðèòèñÿ, âîíè ìàþòü ïîðîçó-
ì³òèñÿ, ïîñòàâèòè ³íòåðåñè êðà-
¿íè âèùå çà ³íòåðåñè ñâîº¿ ïàð-
ò³¿.

Îêð³ì òîãî, Óêðà¿í³ ñë³ä çà-
äëÿ öüîãî çðîáèòè ð³øó÷³ø³ ä³¿
ó á³ê ªÑ.

Ïî-òðåòº, ïîòð³áíî, ùîá äåð-
æàâí³ ä³ÿ÷³ íå ðîáèëè òàêèõ çà-
ÿâ, ÿê ïàí Ëóöåíêî, êîòðèé ñêà-
çàâ: “Ìîæåòå ââàæàòè ìåíå ðà-
ñèñòîì, ÿêùî õî÷åòå”.

Ì³æíàðîäíîìó ³ì³äæó Óêðà-
¿íè ìîæå áóòè çàâäàíî íåïî-
ïðàâíî¿ øêîäè ò³ëüêè ÷åðåç òå,
ùî ëþäèíà ïðèò³ñíÿº ³íîçåìö³â,
áóäó÷è âèñîêîþ ïîñàäîâîþ îñî-
áîþ.

— ßê âè ðîçö³íþºòå ïåðåìîãó
Áàðàêà Îáàìè íà ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîðàõ ó ÑØÀ?

— ß äóìàþ, ùî öå ïîçèòèâíî
äëÿ Àìåðèêè, ïåðø çà âñå. Öå
çíàê òîãî, ùî Àìåðèêà, íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà âñ³ ñâî¿ ïðîáëåìè ó
ìèíóëîìó (ðàñèçì ³ òàê äàë³),
ðóõàºòüñÿ âïåðåä, ùî öå ñïðàâ-
ä³ äåìîêðàò³ÿ âèùîãî ãàòóíêó,
ùî ïðåäñòàâíèê ìåíøèíè ìîæå
ïîñ³ñòè òàêèé ïîñò. Öå ïðèêëàä
äëÿ ³íøèõ êðà¿í. ß íå çíàþ, â
ÿê³é ùå êðà¿í³ ïðåäñòàâíèê
ìåíøèíè ìîæå ñòàòè ïðåçèäåí-
òîì, òèì á³ëüøå, òåìíîøê³ðèé.
Öå ñåðéîçíà çàÿâêà íà çì³öíåí-
íÿ äåìîêðàò³¿ â ³íøèõ êðà¿íàõ.

— ×è ï³äòðèìóâàëè âè éîãî ìî-
ðàëüíî ï³ä ÷àñ ïðåçèäåíòñüêî¿
êàìïàí³¿? Ìîëèëèñÿ çà íüîãî?

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ÿ ï³ä-
òðèìóâàâ éîãî ìîðàëüíî. Àëå
ñêàçàòè, ùî ÿ ï³äòðèìóâàâ éîãî
àêòèâíî, íå ìîæíà, òîìó ùî ÿ
íå çãîäåí ³ç äåÿêèìè åëåìåíòà-
ìè éîãî ïîë³òèêè. Çîêðåìà òî-
ìó, ùî â³í çàõèùàº ïðàâà ãîìî-
ñåêñóàë³ñò³â. ß äóìàþ, ùî ãîìî-
ñåêñóàë³ñò³â ïîòð³áíî ëþáèòè,
àëå ïðè öüîìó äîïîìàãàòè ¿ì
ðåàá³ë³òóâàòèñÿ. ß òàêîæ íå
ïðèõèëüíèê òîãî, ùî â³í ï³ä-
òðèìóº àáîðòè. Ïðåçèäåíò, ÿêèé
ï³äòðèìóº íà äåðæàâíîìó ð³âí³
àáîðòè, ðîáèòü íå íàéêðàùå, ùî
ìîæå çðîáèòè.

Õî÷à ïðè öüîìó ÿ éîãî ìî-
ðàëüíî ï³äòðèìóþ, òîìó ùî ÿ
â³ä÷óâàþ, ùî â³í êðàùèé êàí-
äèäàò, ³ öå áóäå óðîêîì äëÿ
âñüîãî ñâ³òó ³ ïîë³ïøèòü ³ì³äæ
Àìåðèêè.

— ×îãî ÷åêàòè Óêðà¿í³ é óêðà-
¿íöÿì â³ä ïðåçèäåíòñòâà Áàðàêà
Îáàìè?

— Äóìàþ, ùî ìåíå ìîæóòü çà-
ïðîñèòè äî ïàñòîðñüêî¿ êîìàí-
äè ïðåçèäåíòà Îáàìè. Íèí³ òðè-
âàþòü ïåðåãîâîðè ïðî öå. Äî
ìåíå çâåðíóëèñÿ äåÿê³ ëþäè,
ïîêè ùî öå íåîô³ö³éí³ ïåðåìî-
âèíè. Àëå ÿ äóìàþ, ùî çìîæó
çàìîâèòè òàì ñëîâî çà Óêðà¿íó.
Òàêîæ ââàæàþ, ùî íàâ³òü áåç
ìåíå Îáàìà âñå-òàêè áóäå á³ëü-
øå ïðèõèëüíèé äî Óêðà¿íè õî÷
áè òîìó, ùî Àìåðèêà íå õî÷å,
ùîá ç Óêðà¿íîþ òðàïèëîñÿ òå,
ùî ç Ãðóç³ºþ.

— ßê ç õðèñòèÿíñüêî¿ òî÷êè
çîðó ïîêëàñòè êðàé áåçïåðåðâíèì
ïîë³òè÷íèì â³éíàì â Óêðà¿í³?

— Ç õðèñòèÿíñüêî¿ òî÷êè çî-
ðó ïîòð³áíî, ùîá ë³äåðè íàâ÷è-
ëèñÿ ïîêîðè îäèí ïåðåä îäíèì.
Ñàìå ãîðäèíÿ ïåðåäóº ïàä³ííþ
³ çàâàæàº ëþäÿì óïîêîðþâàòè-
ñÿ îäèí ïåðåä îäíèì. ßêùî áó-
äå ìåíøå ãîðäèí³ é ïåðåñë³äó-
âàíü âëàñíèõ ³íòåðåñ³â, à á³ëü-
øå òîãî, ùî ñïðèÿº áëàãîïîëó÷-
÷þ êðà¿íè, òî öå áóäå õîðîøèì
áëàãîñëîâåííÿì äëÿ âñ³º¿ êðà-
¿íè.

— ßêà ïîçèö³ÿ öåðêâè “Ïî-
ñîëüñòâà Áîæîãî” ùîäî ìîæëè-
âèõ äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â?

— ß äóìàþ, ùî ïåðåâèáîðè

íàâðÿä ÷è ñòàá³ë³çóþòü êðà¿íó â
ö³ëîìó, àëå ÿêùî ãëàâà äåðæà-
âè óõâàëèòü òàêå ð³øåííÿ, òî
êðà¿íà ïîâèííà ï³äòðèìàòè öå.

— ßê âè ââàæàºòå, êðåäèò
ÌÂÔ äîïîìîæå ÷è íàøêîäèòü
ëþäÿì?

— Ó ïðèíöèï³, ïîâèíåí äîïî-
ìîãòè, àëå ÿêùî ö³ ãðîø³ âèêî-
ðèñòàþòü äëÿ ñïðàâè, à íå âêðà-
äóòü.

— Íàñê³ëüêè âåëèêà öåðêâà
“Ïîñîëüñòâî Áîæå”? Ñê³ëüêè ó
âàñ õðàì³â â Óêðà¿í³ ³ ñâ³ò³?

— Â Óêðà¿í³ ïîíàä 400 õðàì³â,
ïî âñüîìó ñâ³òîâ³ — ïîíàä 700.

— ×èì º ñüîãîäí³ öåðêâà “Ïî-
ñîëüñòâî Áîæå” ó ðåë³ã³éíîìó ñâ³-
ò³?

— Öå õàðèçìàòè÷íà öåðêâà.
Òîáòî âîíà ïîáóäîâàíà íà ä³¿
äàð³â Äóõó Ñâÿòîãî. Ìè ïåðåêî-
íàí³, ùî äî öåðêâè íå ñë³ä ³òè,
ÿêùî âîíà íå äîïîìàãàº.

“Ïîñîëüñòâî Áîæå” ïîáóäîâà-
íå âèíÿòêîâî íà íàäàíí³ ïðàã-
ìàòè÷íî¿ äîïîìîãè ëþäÿì, ÿê³
òîãî ïîòðåáóþòü. Òîáòî ìè ðî-
áèìî íàãîëîñ íå ñò³ëüêè íà îá-
ðÿäàõ, ñê³ëüêè íà äîïîìîç³ êîí-
êðåòíèì ëþäÿì. Ââàæàºìî, ùî
²ñóñ ïîìåð çàðàäè ëþäåé, ³ òî-
ìó öåðêâà ïîâèííà äîïîìàãàòè
¿ì.

— Ùî âè ñêàæåòå ïðî â³äíî-
ñèíè “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî” ç ³í-
øèìè ºâàíãåëüñüêèìè ïðîòåñ-
òàíòñüêèìè õàðèçìàòè÷íèìè
öåðêâàìè â Óêðà¿í³ ³ ñâ³ò³? À òà-
êîæ ç ³íøèìè õðèñòèÿíñüêèìè —
ïðàâîñëàâíèìè ³ êàòîëèöüêèìè?

— Ìè ñòàâèìîñÿ äî âñ³õ õðèñ-
òèÿíñüêèõ êîíôåñ³é — ïðàâî-
ñëàâíèõ, êàòîëèê³â, ïðîòåñòàí-
ò³â — ÿê äî áðàò³â. Öå íàø³ áðà-
òè ïî â³ð³. Ó íàñ îäíà â³ðà, îä-
íå õðåùåííÿ ³ îäèí Ãîñïîäü.
Òîìó ìè äðóæèìî. Ïðàãíåìî
äðóæèòè ç³ âñ³ìà íàïðÿìêàìè,
áàæàíî, ùîá óñ³ ìè ïðàöþâàëè
ëþäÿì íà äîáðî.

— Ïðàâîñëàâíà öåðêâà ³ äåÿê³
ïîë³òèêè íàçèâàþòü “Ïîñîëüñòâî
Áîæå” ñåêòîþ. Âè çãîäí³ ç öèì?

— Ñåêòîþ íàçèâàëè òàêîæ ó÷-
í³â ²ñóñà Õðèñòà, êîëè â³í çàïî-
÷àòêîâóâàâ õðèñòèÿíñòâî. Ñåê-
òàìè íàçèâàëè é ïðàâîñëàâíèõ,
³ êàòîëèê³â. ²ñòîð³ÿ ïîâòîðþº-
òüñÿ. Íàñïðàâä³ öå ëèøå ñïðî-
áà íàøêîäèòè, íàâ³ñèòè ÿðëèê,
àáè íå õîäèëè äî öåðêâè. Àëå
ëþäè õîäÿòü äî õðàìó, áî áà÷àòü
ðåàëüí³ ñïðàâè. ²ñóñ çàïîâ³äàâ
ñóäèòè çà çðîáëåíèì. Õî÷ ÿê³
áóëè á ñêàíäàëè íàâêîëî öåðê-
âè, õî÷ ÿê³ íàêëåïè, ³ñòèíà çà-
ëèøèòüñÿ ³ñòèíîþ — ñïðàâè íà-
ø³ õîðîø³.

Ò³, õòî ñòèêàâñÿ ç ïàðàô³ÿíà-
ìè íàøî¿ öåðêâè, ïîáà÷èëè ñâî-
¿ìè î÷èìà, ÿê æèòòÿ çì³íþºòü-
ñÿ íà êðàùå, ³ â öüîìó — ïåðå-
âàãè “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî”.

— ßêà ê³ëüê³ñòü ïàðàô³ÿí “Ïî-
ñîëüñòâà Áîæîãî” â ñâ³ò³?

— Äî “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî”
çâåðòàëèñÿ ³ êàÿëèñÿ ìàéæå äâà
ì³ëüéîíè ëþäåé. Àëå íå ìîæíà
âñ³õ ¿õ ââàæàòè â³ðóþ÷èìè: õòîñü
õîäèòü, à õòîñü í³. Àëå ñüîãîäí³
â óñüîìó ñâ³ò³ òàêèõ, õòî â³äâ³-
äóº íàøó öåðêâó ðàç íà òèæ-
äåíü, äî 100 òèñÿ÷. Öå íåâåëè-
êà ãðóïà ëþäåé. Â Óêðà¿í³ íàé-
á³ëüøå òàêèõ â³ðóþ÷èõ, ìàéæå
80 òèñÿ÷.

— Ó ÇÌ² âàøó öåðêâó ïîñò³é-
íî çãàäóþòü ó ïîë³òè÷íîìó êîí-
òåêñò³. Òî íàçèâàþòü âàñ çààíãà-
æîâàíèì ó òîï-ïîë³òèö³ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, òî â Ïîìàðàí÷å-
â³é ðåâîëþö³¿. ßê âè äî öüîãî
ñòàâèòåñÿ?

— Íàøà öåðêâà ñïðàâä³ àê-
òèâíà. Âàæêî çíàéòè â Óêðà¿í³
ãðîìàäÿí, àêòèâí³øèõ çà ïàðà-

ô³ÿí “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî”. Öå
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî âîíè íå
ïðèõîâóþòü âëàñíèõ ñèìïàò³é ó
ïîë³òè÷íèõ äåáàòàõ ³ êàìïàí³ÿõ.

Çâè÷àéíî, íå ìîæíà çàïåðå-
÷óâàòè, ùî ÷ëåíè “Ïîñîëüñòâà
Áîæîãî” ç³ãðàëè âåëè÷åçíó ðîëü
ó Ïîìàðàí÷åâ³é ðåâîëþö³¿. À òà-
êîæ íåìîæëèâî çàïåðå÷óâàòè
òå, ùî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çà-
ÿâëÿâ: ìè ç íèì äðóç³, é â³í õî-
äèòü ó íàøó öåðêâó. Ùî é çó-
ìîâèëî ð³çí³ ïë³òêè.

— Õòî ç â³äîìèõ â Óêðà¿í³ ëþ-
äåé º ïàðàô³ÿíàìè âàøî¿ öåðê-
âè?

— ß âæå íàçèâàâ ¿õí³ ïð³çâè-
ùà, àëå ìåí³ â³ä öüîãî ñòàëî
ã³ðøå. Áà÷ó, ùî ëþäè ïî÷àëè
ñïåêóëþâàòè öèì, ïî÷àëèñÿ íà-
ïàäêè íà òèõ, êîãî ÿ íàçâàâ. Òî-
ìó ÿ çðîçóì³â: ÿêùî õòîñü õî-
äèòü äî öåðêâè, öå éîãî îñîáèñ-
òà ñïðàâà ïåðåä Áîãîì. Íå ïàñ-
òîðñüêà ñïðàâà ðîçãîëîøóâàòè
äåòàë³ ¿õíüîãî îñîáèñòîãî æèò-
òÿ.

— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî
âàøó ³í³ö³àòèâó â ñòâîðåíí³ êëó-
áó “1000 ì³ëüéîíåð³â”.

— ß ¿æäæó ïî âñüîìó ñâ³òîâ³
é áà÷ó, ÿê ëþäè íåîõî÷å ³íâåñ-
òóþòü ñâî¿ ãðîø³ äî Óêðà¿íè.
Êîëè çàïèòóþ ïðî ïðè÷èíó, êà-
æóòü, í³áè áîÿòüñÿ, íå äîâ³ðÿ-
þòü Óêðà¿í³. Öå ìåíå îáðàæàº.
Ó êðà¿íó, äå æèâó, äå ñëóæó ÿê
ïàñòîð, ëþäè íå õî÷óòü ¿õàòè,
áî ââàæàþòü, ùî á³çíåñ òóò
áðóäíèé ³ ùî ðèçèêîâàíî äîâ³-
ðÿòè óêðà¿íñüêèì á³çíåñìåíàì.
Òîìó ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè
êëóá “1000 ì³ëüéîíåð³â”. Ó íüî-
ãî ïðèõîäÿòü íå ò³, õòî âæå ñòàâ
ì³ëüéîíåðîì, à ò³, õòî ðîçïî÷è-
íàº ñâ³é á³çíåñ ç ÷èñòîãî àðêó-
øà, õî÷å âåñòè éîãî ó çëàãîä³ ç
ïðèíöèïàìè ñëîâà Áîæîãî, ïî-
ðÿäíîñò³ òà ÷èñòîòè, ïðîçîðîñò³
é çàêîíîñëóõíÿíîñò³. Öå ò³ ëþ-
äè, ÿê³ âåäóòü á³çíåñ ÷åñíî, ¿ì
ìîæóòü äîâ³ðÿòè ³íîçåìí³ ³íâåñ-
òîðè òà á³çíåñìåíè. Ìè ïî÷àëè
çáèðàòè òàêèõ ëþäåé, íàâ÷àòè
¿õ, ÿê ìîæíà çàðîáëÿòè ÷èñò³
ãðîø³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâî
Áîæå. Ùîá ¿ì íå áóëî ñîðîìíî
ðîçïîâ³äàòè ïîò³ì, ÿê çàðîáèëè
ïåðøèé ì³ëüéîí.

— Ùî äëÿ âàñ îçíà÷àº áóòè
ïàñòîðîì?

— Â³ääàâàòè ñâîº æèòòÿ ëþ-
äÿì íà äîáðî, ðîçâ’ÿçóâàòè ¿õí³
ïðîáëåìè. Òîáòî çðîáèòè âñå,
ùîá êîæåí çðîçóì³â, ÿê òðåáà
ñï³ëêóâàòèñÿ ç Áîãîì, ÿê çóñòð³-
òèñÿ ç Òâîðöåì ³ Ðÿò³âíèêîì ³
äîïîìîãòè êîæíîìó ñòàòè ³í-
øèì.

— ×è º ó âàñ âîðîãè ³ ÷è ìîëè-
òåñÿ çà íèõ?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî âñ³, õòî
ùîñü ðîáèòü, çàâæäè âèêëèêà-
þòü äî ñåáå íåïðèÿçíü. Íå ìà-
þòü âîðîã³â ò³ëüêè ò³, õòî í³÷î-
ãî íå ðîáèòü. Òîìó, íàïåâíî, ó
ìåíå º âîðîãè, àëå ÿ ¿õ ëþáëþ,
áëàãîñëîâëÿþ ³ ïðàãíó ðîáèòè
äëÿ íèõ äîáðî.

— Ùî âè ïîáàæàºòå íàøèì ÷è-
òà÷àì íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó ³
Ð³çäâÿíèõ ñâÿò?

— Ïîáàæàþ, ùîá Áîã äîïîì³ã
óñ³ì, äàâ ¿ì íîâ³ ìîæëèâîñò³ â
Íîâîìó ðîö³, ùîá ï³çíàëè ùîñü
íîâå. Àáè êîæåí çíàéøîâ ñåáå,
ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, â³äáóâñÿ.
Ùîá â³ä÷óëè ðàä³ñòü â³ä òîãî,
ùî äîïîìàãàþòü ³íøèì.

Íîâèé ð³ê ÿ çàâøå çóñòð³÷àþ
ó êîë³ âåëèêî¿ ñ³ì’¿ — â “Ïî-
ñîëüñòâ³ Áîæîìó”. Òàì çáèðàº-
òüñÿ ãðîìàäà ç äâîõ-òðüîõ òèñÿ÷
â³ðóþ÷èõ, ³ ìè ðàçîì ñâÿòêóºìî
Íîâèé ð³ê

Розмовляв
Сидір ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”



ПОНЕДІЛОК
СІЧЕНЬ 5555

10.00 Путiвник
10.35 Мультфiльм
13.15 Кiноманiя
15.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
15.35 М/с “Оггi i кукарачi”
16.00 Цирк Сонця
17.00 М/ф “Американський хвостик”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 Т/с “Доньки�матерi”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “Льодовиковий

перiод”  

23.05 Х/ф “Зв’язаний”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05, 19.00, 0.00 Наш край
6.30 Д/ф “Болеслав Брондуков”
6.55, 16.55 Мультфiльм
7.15 Х/ф “Дике серце”
9.00 Мiсто сонця
9.30 У майстернi художника.

Художниця Ольга Петрова
9.50 Муз/ф “Раймонда”

11.30 Фестиваль
12.30 Телефiльм
13.35 Х/ф “Рiздвяне

божевiлля”  

15.05 Бенефiс Людмили Гурченко
16.20, 0.25 Людмила Марцевич i

Фрiдерiк Шопен
17.25, 2.50 Музеї України.

Золотоверхий Фенiкс
17.50, 4.50 Й.5С. Бах “Кавова

кантата”
19.30 RUN. Українська розгадка

iрландської таїни
20.30 Х/ф “Пiвнiчне сяйво”
22.20, 3.10 Фiлармонiйнi вечори
23.00, 3.55 Т/ф “Полiмпсест”

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 16.55, 18.45, 20.50,
22.45 Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”
7.00, 16.00 Гладiатори
8.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту
9.00, 21.05 Бокс

11.10 Iгри патрiотiв
12.10, 1.00 Бадмiнтон
13.25, 2.00 Волейбол
15.00 Бiльярд
17.10 Д/ф “Пiти.., щоб повернутись

знову”
17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008
19.00 Футбол. Кубок UEFA.

“Спартак” — “Неймеген”
23.00, 4.40 Покер

12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Х/ф “Польоти увi снi та

наяву”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Острiв ведмежий”
17.50 SMS5голосування
18.20 Т/с “Народжена

революцiєю”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Як бути жiнкою i

при цьому не загинути”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Без шкiри”

K1
7.00 М/ф “Конг. Повернення у

джунглi”
8.10 Х/ф “Сьомий згорток”
9.50 Вiдкритий свiт

10.45 “Городок”
11.10 “Вечiрнiй квартал”
13.00 Х/ф “Важко бути мачо”
14.50 Парад пародiй
16.15 Х/ф “Повернення у

Блакитну лагуну”
18.00 “Вечiрнiй квартал”
19.40 Т/с “Шахiст”
20.30 Що? Де? Коли?
21.30, 2.30 Один день
22.00 Х/ф “Вакансiя на

жертву”  

23.30 Що? Де? Коли?

K2
7.00 Смачно
7.30 Знак якостi
8.10 Жiночий журнал
8.40 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Чого хоче жiнка?
9.50 Т/с “Любов у Берлiнi”

10.45 Знак якостi
11.30 ART5простiр
13.00 Пiсня року
14.25 Т/с “Тетянин день”
16.00 Шоу
16.50 Квадратний метр
17.20 Красунi
18.15 Чого хоче жiнка?
19.00 Т/с “Любов у Берлiнi”
19.50 Шоу
20.40 Т/с “Приречена стати

зiркою”
21.30 Т/с “Тетянин день”
23.00 ART5простiр
23.25 Т/с “Приречена стати

зiркою”
0.10 Колiр ночi

КIНO
6.00 Мультфiльм
7.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
8.00 Таксi
8.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
9.00 Т/с “Сиквест”

12.30 “Городок”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Рiднi люди”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00 Новорiчне “Криве дзеркало”
16.40 Мультфiльм
17.00 Суд iде
17.45 Кулагiн i партнери
18.10 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.40 Т/с “Пастка”
21.20 Х/ф “Стрiляй негайно!”
23.00 Т/с “З новим щастям!”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Казки Баженова
8.10 Д/ф “Жива легенда”
9.00 Сьогоднi
9.25 Без рецепта
9.55 Джентльмен5шоу

10.20 Речовий доказ
10.50 Т/с “У пошуках капiтана

Гранта”
12.00 Сьогоднi
12.30 Еехх, розгуляй!
15.00 Сьогоднi
15.30 Таксi
16.00 Навколо свiту
16.20 Т/с “Буря пристрастей”
17.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 Диво5люди
18.55 Година суду. Справи сiмейнi
19.35 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики сво�2”
20.25 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
21.10 Т/с “Парi”
22.00 Слiдство вели...
22.45 Ти смiшний!
23.25 Т/с “Дев’ять невiдомих”

0.15 Година суду. Справи сiмейнi

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Єсенiя”
9.30 “Королева живе серед нас”.

Т. Шмига
10.05 М/ф “Пригоди капiтана

Врунгеля”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Весiлля у

Малинiвцi”
12.15 Д/ф “Москва

Першопрестольна”
12.45 Т/с “Янгол�охоронець”
13.30 Подiї
13.45 Iсторiя держави Росiйської
13.50 Сто питань дорослому
14.30 Т/с “Самара�мiстечко”
16.10 Реальнi iсторiї
16.40 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.40 Оповiдання про кiно
18.30 Загадки стародавнього Плеса
18.40 М/ф “Падав торiшнiй снiг”,

“Раз ковбой, два ковбой...”
19.10 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
20.00 Подiї
20.15 Т/с “Янгол�охоронець”
21.00 Нiчого особистого
21.40 Т/с “Дiвчатка”
22.25 Момент iстини
23.05 Х/ф “Блазень i Венера”

КДРТРК
7.50, 18.30 30 сонячних поезiй
9.50, 13.30, 17.05 Мультфiльм
8.00, 9.45, 18.55, 21.05, 23.35

Служба розшуку дiтей
8.05 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
9.30, 18.40 Крихiтка

10.25 Театральний Київ
10.55 Х/ф “Повiтряний вiзник”
12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
12.10 Класична музика
12.20, 19.30 Вищий пiлотаж
12.40 М/с “Пригоди Робика”
13.00, 17.45, 21.10 Хрещатик, 26
14.00 Х/ф “Четвертак i перчик”
15.30 Iсторiя однiєї картини
16.15 Великi секрети
16.35 Мандри планетою Земля
19.20 Вечiрня казка
19.50 Шлягер
20.30 Час країни
21.00 Поза часом
21.40 Х/ф “Батько Горiо”

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Зоя”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Буднi карного
розшуку”

KИЇB
6.00, 4.00 Рiпка5ТБ
7.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.20, 5.35 Мульти5буки
7.50 Економiчний вiсник
8.20, 19.00, 4.30 Столиця
9.25, 16.20, 3.30 У центрi уваги

10.00, 21.25, 2.10 В гостях у
Д. Гордона

11.00, 17.15 Д/с “Медичнi
детективи”

12.10, 22.25 Концерт “Шлягер5
парад”

13.20 М/ф “Спанкi”
14.00 Т/с “Гра у любов”
15.10 Т/с “Шторм”
16.50 Велика подорож
17.50, 0.05 0551
18.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”
19.40 Актуально5насущно
19.50 Т/с “Вовчиця”
20.50 Мiська варта
23.35, 5.05 Вечiрня кава

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05 Х/ф “Новий Гуллiвер”
7.15, 23.25 Х/ф “Волга�Волга”

8.45 Ранковi поради
9.10 М/ф “Скруфи i Рiздво”

10.20 М/ф “Пригоди козака Вакули”
10.35 Фестиваль “Усi ми дiти твої,

Україно!”
11.35 Здоров’я
12.35 Улюбленi пiснi 905x
13.45 Служба розшуку дiтей
13.55 Свято новорiчної ялинки
15.00, 21.00 Новини
15.20 М/ф “Падав торiшнiй снiг”
15.45 Олiмпiйська слава України.

Пекiнська хронiка
16.55 Х/ф “Прикрасити зали”
18.25, 21.20 Концерт О. Злотника

“Музика рiдного дому”
20.00 Попередження
22.55 Трiйка. Кено
23.00 М/ф “Лис Микита”

1+1
6.00 Т/с “Так нiхто не любив”
7.05 Єралаш
7.50 М/ф “Абрафакс пiд

пiратським прапором”
9.05 Концерт Т. Кароль “Полюс

кохання”
10.40 Х/ф “12 стiльцiв”
11.50 Х/ф “Червона Шапочка”
13.15 Караоке на майданi

14.00 Здрастуйте, я ваша нянька
14.50 Х/ф “Модна матуся”
16.50 “Шанс51”. Гала5концерт”
19.30 ТСН
20.00 Т/с “Руда”
20.55 Смiшнiше, нiж кролики
21.20 Х/ф “Танго i Кеш”
23.00 Х/ф “Привiт, кiндер”

IHTEP
6.00 М/с “Стюарт Лiтл”
6.50 Гiд країнами свiту
8.30 Модний вирок
9.40 Х/ф “За двома зайцями”

11.40 Т/с “Вогонь кохання”
12.40 Х/ф “Снiжний янгол”
14.40 Снiжний янгол. Технологiя

чуда
15.10 Х/ф “Троє i снiжинка”
16.50 Концерт М. Галкiна
19.00 Т/с “Вогонь кохання”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Фестиваль “Юрмалина52008”
23.00 Х/ф “Клич мене Санта

Клаус”

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Зiрки гумору
7.25 Х/ф “Любочка”
9.00 Подiї
9.25 Листи Дiду Морозу

10.30 М/с “Мисливцi на привидiв”  

11.00 Зiрки гумору
11.30 Х/ф “Д’Артаньян i три

мушкетери”
16.10 Новорiчний вечiр
19.00 Подiї
19.25 Т/с “Закон i порядок”
20.20 Т/с “Глухар”
21.15 Х/ф “Сахара”
23.30 Х/ф “Лицарi неба”

HOBИЙ KAHAЛ
7.05 М/ф “Земля прадавнiх часiв5

4”
8.15 Х/ф “13 район”
9.45 Х/ф “Нiч у Роксберi”

11.10 Х/ф “Маленька
принцеса”

12.55 М/ф “Добриня Нiкiтич i Змiй
Горинич”

14.05 Х/ф “Залiзна людина”
19.00 М/ф “Шрек”
20.30 Т/с “Загублена кiмната”

ICTV
5.15 Х/ф “Острiв Блакитних

дельфiнiв”
6.50 Т/с “Леся + Рома”
7.25 Х/ф “Порося Бейб”
9.10 Х/ф “Зорянi вiйни�6.

Повернення Джедая”
11.35, 16.20 Про5Ziкаве.ua
12.00 Т/с “Леся + Рома”
12.45 Факти
12.55, 19.10 Спорт
13.00 Каламбур
13.30 Т/с “Мисливцi за

старовиною”
14.25 Х/ф “Великий”
16.50 Т/с “Таємницi слiдства”
17.50 Т/с “Фаворський”
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
20.10 Т/с “А зорi тут тихi”
21.10 Х/ф “Наказано знищити”
23.45 Х/ф “Чорне Рiздво”

TOHIC
6.00 Клуб5700
6.25, 13.15, 5.05 Спецпроект
7.00, 22.00 Хiт5парад диких тварин
8.00, 21.35 Як це робиться?
8.20, 18.30 Найкрасивiшi палаци

свiту
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 Х/ф “Пiдкидьок”
11.30 Сильнi свiту цього
12.00, 20.00, 4.50 Свiтськi хронiки
12.25 Школа ремонту
13.50 Спостереження за тваринами
14.25 Т/с “Сiмейне свято”
15.25 Пiдводна одiссея Кусто
16.25 Усерединi
17.25, 23.00 Т/с “Маленькi

рiздвянi таємницi”
20.30 Зникаючий дракон

0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 20.30 Мультфiльм
7.30, 17.00, 19.30, 23.30 Дiм52

8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00 Мультфiльм
9.30 Х/ф “Лiтаючий клас”

12.00 Мультфiльми
18.00 Великий брат
21.00 Звана вечеря
22.00 Вiкна

0.00 Дивись, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 8.30, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30, 7.30 Тема тижня
6.45, 8.45, 0.35, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 2.00 Час новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.15, 3.25,

5.20 Бiзнес5час
7.50 Автопiлот5новини
8.00 — 0.00, 4.00 — 5.00 Час

новин. Щогодини
9.30, 19.30, 20.30, 1.00 У новий

рiк крiзь новий час
10.30, 21.25, 3.30 Час iнтерв’ю
11.30, 18.30 Феєрiя подорожей
12.30 Своїми очима
13.30, 14.30 , 5 елемент
15.20, 16.15 Майдан
17.30 Мотор5ТБ
22.25, 2.35, 5.35 Велика полiтика

СITI
14.20 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Т/с “Ворон”

HTH
14.00 Правда життя
14.35 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

15.55 Х/ф “Робiнзон Крузо”
17.40 Т/с “Закон i порядок”
18.30 Агенти впливу
19.00 Х/ф “Воїн”
22.00 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Х/ф “Витончена нiжнiсть”  

СТБ
6.20 Т/с “Вона написала

вбивство”
7.05 Зимовий жарт з...
8.55 Внутрiшнi пригоди

10.35 Х/ф “Людина нiзвiдки”
12.00 Їмо вдома
13.00 Х/ф “Блеф”
14.45 Х/ф “За два кiлометри до

Нового року”
16.30 Х/ф “Лiд у кавовiй

гущавинi”
18.00 Т/с “Доктор Хаус”
19.45 У пошуках iстини.

Н. Павленко. Топ5менеджер
епохи НКВС

20.35 Д/ф “Росiйськi сенсацiї. Як
запалювалися зiрки”

21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”  

22.00 Х/ф “Лузер”
23.55 Т/с “Доктор Хаус”

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “У смузi прибою”
6.20 М/ф “Стюарт Лiтл52”
7.30 Х/ф “Ульзана”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.10 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Т/с “Агент нацiональної

безпеки”
12.10 Детективи
12.40 Х/ф “Щоденник

принцеси”
14.30 Т/с “Вогонь кохання”
15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Слiд”
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.15 Т/с “Широка рiка”
21.20 Т/с “Лишитися живим”
22.10 Х/ф “Слiпа лють”
23.40 Фiгурне катання. Росiя

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Т/с “З новим щастям!”
7.50 Мультфiльм
8.20 Т/с “Пастка”

10.00 Вiстi
10.20 “Вiстi”. Москва
10.40 Т/с “I падає снiг...”
12.10 Мультфiльм

11.50 1+1

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА
Режисер: А. Брукс

У ролях: I. Росселлiнi
Казка. Одного разу маленька дiвчинка на iм`я Червона Шапочка
вiдправилася вiдвiдати свою бабусю. Дорога до будинку бабусi пролягла
через дрiмучий лiс, в якому жив злий i голодний вовк — вiрний слуга
жорстокого i безсердечного правителя.

14.25 ICTV

ВЕЛИКИЙ
Режисер: П. Маршал

У ролях: Т. Хенкс, Е. Перкiнс, Р. Лоджiа, Дж. Хiрд, Дж. Раштон.
Комедiя. За декiлька днiв до свого 13�рiччя Джош приїхав з батьками в Парк
атракцiонiв i опустив монету в автомат “чарiвника Золтара”. А потiм загадав
бажання: “Хочу бути великим!” Вранцi Джош прокинувся i не впiзнав себе:
його душа перемiстилася в тiло цiлком дорослого, рокiв 30�ти чоловiка. Так
почалося у пiдлiтка нове життя. Наповнене розмовами дорослих,
пристрастями дорослих, роботою дорослих, iнтригами дорослих, грошима
дорослих i навiть коханням дорослих.

14.50 1+1

МОДНА МАТУСЯ
Режисер: Г. Маршалл

У ролях: К. Хадсон, Дж. Корбетт, Дж. К`юсак, С. Бреслiн, 
А. Бреслiн, Х. Пенiтьєр, Х. Мирен.

Комедiя. Хелен — помiчниця директора модельного агентства. Її життя —
нескiнченна виблискуюча низка фотосесiй, модних показiв, шикарних
вечiрок, стильних нарядiв i симпатичних шанувальникiв. Але одного разу
трапляється те, що Хелен нiколи б не змогла собi навiть уявити.

21.20 1+1

ТАНГО I КЕШ
Режисер: А. Кончаловський

У ролях: С. Сталлоне, К. Рассел
Бойовик. Наркомафiя в трепетi вiд подвигiв двох найкращих полiцейських
Лос�Анджелеса — Рея Танго i Гебрiела Кеша. Щоб позбавитися їх, мафiозi
пiдставляють героїв. В результатi обидва опиняються у в`язницi, але нiщо не
примусить їх здатися.

23.00 IНТЕР

КЛИЧ МЕНЕ САНТА КЛАУС
Режисер: П. Вернер

У ролях: В. Голдберг, Н. Хоторн, Б. Мiтчел, Т. Негрон, В. Гарбер,
Б. Вiленч.

Комедiя. Чого тiльки немає в Iнтернетi! Можна зв`язатися через комп`ютер
навiть з Санта Клаусом. Причому з справжнiм! Саме така дивовижна iсторiя
вiдбулася з дивачкою Люсi Каллiнз. Ексцентрична Люсi, продюсер,
напередоднi Рiздва якраз шукала в Iнтернетi актора на роль Санта Клауса.
У свою чергу, Санта, що вiдпрацював на своєму посту 200 рокiв i збирається
на пенсiю, потребує наступника.

23.45 ICTV

ЧОРНЕ РIЗДВО
Режисер: Г. Морган

У ролях: К. Кессiдi, М. Трахтенберг, М.Е. Уїнстед, К. Лоуї, 
Л. Чеберт, К. Клоук.

Жахи. Переддень Рiздва. Школа сестер милосердя оповiстилася
тривожними телефонними дзвiнками. Хтось наполегливо тероризує дiвчат,
вимовляючи зловiсним голосом страшнi погрози. I незабаром таємничим
чином одна за одною гинуть вихованки школи.
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30 грудня

ПЕРЕМОТКА ..............................................10.00, 11.50, 19.10

БАНЗАЙ, РЕЖИСЕР ............................................17.20, 21.00

31 грудня

ПЕРЕМОТКА ..............................................10.00, 11.50, 15.30

БАНЗАЙ, РЕЖИСЕР ......................................................13.40

1 січня

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ ..........................12.00, 13.20, 16.30

ПЕРЕМОТКА ..............................................14.40, 17.50, 19.40

2, 3, 5, 6, 7 січня

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ ..........................10.00, 11.20, 14.30

ПЕРЕМОТКА ..........................12.40, 15.50, 17.40, 19.30, 21.20

4 січня

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ ....................................11.40, 14.50

ПЕРЕМОТКА ....................................13.00, 16.10, 18.00, 19.50

8 — 14 січня

ПЕРЕМОТКА ........................................................10.30, 20.30

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ ....................................12.20, 15.30

ЗНЕДОЛЕНІ ................................................13.40, 16.50, 18.40

В л. Шота Р ставелі, 19
Автовідповідач 287-11-35

Довід и та замовлення вит ів
за тел. 287-30-41

www.kinopanorama.com.ua

хрещатикІнформаційний спонсор

МІНІ�ЗАЛ

ЗАВЖДИ ІНШЕ КІНО

25 грудня — 7 січня

ТЕРИТОРІЯ 

ЦНОТЛИВИХ ................13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

8 — 21 січня

ПРОБАЧ ЗА ЛЮБОВ ....13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

У репертуарі можливі зміни



ВІВТОРОК
СІЧЕНЬ 6666

13.45 1+1

А ЩО, ЯКЩО САНТА?
Режисер: Ф. Амуррi

У ролях: Л. Банфi, В. Бельведерi, Дж. Скоттi, Д. Мороццi, 
Дж. Греккi.

Дитячий. Акiлле Малерба — шахрай, егоїст i нечема, який прагне одержати
все просто так, без щонайменших зусиль. З вини Акiлле i таких, як вiн,
рiвень Добра в свiтi рiзко падає. I Санта Клаус — глава компанiї з доставки
iграшок всiм хорошим дiтям, вiдправляє свого старого вiрного помiчника —
Едзек`єле — на пошуки Акiлле, iз завданням перетворити його на хорошу
людину за один день — день напередоднi Рiздва. Едзек`єле повинен не
тiльки врятувати свiт, але й зберегти свою посаду “правої руки Санти”, у
якого вiн пропрацював вже 400 рокiв.

15.30 1+1

ПОЛЮВАННЯ НА КЛОНIВ
Режисер: Н. Дiк

У ролях: Т. Барретт, Джон Лi, Б. Макiнтош, Дж. О`Мiра, 
Х. Спiррiтт, Р. Стiвенс, Д. Гант, Дж. Адамс

Муз. комедiя. “S�Club” — абсолютно унiкальний проект, що не має аналогiв
в свiтовому шоу�бiзнесi, дiтище вiдомого продюсера Саймона Фуллера, що
запустив в зенiт зiрку “Spice Girls”. А зараз вони стали i кiнозiрками,
знявшись у музичнiй комедiї, де їм випало битися з божевiльним вченим
Вiктором, що задумав замiнити учасникiв “S�Club” слухняними клонами.

21.05 ICTV

ЧУЖИЙ КВИТОК
Режисер: Д. Рус

У ролях: Б. Еффлек, Г. Пелтроу, Н. Хенстрiдж, Т. Голдвiн.
Мелодрама. Напередоднi Рiздва невиправний ловелас Баддi Емарал,
пiдчепивши в аеропорту красуню, поступається своїм авiаквитком чоловiку,
що поспiшає додому до сiм`ї. I цей лiтак розбивається. Проходить час, i
Баддi вирiшує поїхати до вдови загиблого, щоб якось допомогти їй. Вiн хоче
загладити свою провину, але, познайомившись з нею i її дiтьми, вперше
закохується по�справжньому. I тепер не знає, як розповiсти їй, що вiн i є той,
хто повинен був летiти в злощасному лiтаку.

21.20 1+1

РЕАЛЬНА ЛЮБОВ
Режисер: Р. Кертiс

У ролях: Л. Лiннi, Л. Нiсон, М. МакКатчин, Р. Аткiнсон, К. Ферт, 
М. Фрiман.

Комедiя. Долi i любовнi романи декiлькох лондонцiв стикаються,
перемiшуються i досягають апогею напередоднi Рiздва — знову, знову i
знову — що призводить до романтичних, веселих i сумно�радiсних наслiдкiв
для всiх, кому пощастило або не пощастило потрапити пiд чари кохання!

23.05 ICTV

IДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ
Режисер: В. Петерсен.

У ролях: Д. Клунi, М. Уолберг, Д. Лайн, К. Аллен, Д.С. Рейлi, 
У. Фiчтнер, Б. Гантон, М.Е. Мастрантонiо.

Пригоди. Хвилi Атлантики здiймаються на 100�футову висоту. Завиваючий
вiтер небаченої сили. Хеллоуїн 1991 року. Стихiя наступає на трьох фронтах,
один з них — ураган Грейс — спричиняє найсильнiший в iсторiї людства
шторм. Риболовецьке судно “Андреа Гейл” б`ється проти сильної зброї
природи — Iдеального шторму, створеного Вольфгангом Петерсеном за
вiдомим бестселером Себастьяна Джангера.
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13.25, 2.00 Волейбол
15.00 Бiльярд. Пул
17.10 Д/ф “Пiти.., щоб повернутись

знову”
17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008

Баскетбол

18.55, 4.40 БК “Київ” — БК “Калев”
22.25 “Гран Канар’я” — “Азовмаш”

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 16.55, 18.40, 20.50,
22.10 Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”
7.00, 16.00 Гладiатори
8.15 Сноубордiнг. Кубок свiту
9.00, 21.05 Бокс

11.10 Iгри патрiотiв
12.10, 1.00 Бадмiнтон

K1
7.00, 21.30, 4.45 Один день
7.30 Шок
8.10 Дорога передача
8.30 Т/с “Таємничi шляхи”
9.25 Битва за Бiблiю

10.15 Т/с “Шахiст”
11.10 Таємне життя
12.10 Аляска
13.10 Вiдкритий свiт
14.00 Загадка трьох королiв
15.00 Т/с “Таємничi шляхи”
15.50 Дорога передача
16.20 О. С. П.5студiя
17.10 Т/с “Фальконе”
18.00 Т/с “Одiссея”
19.40 Т/с “Шахiст”
20.30 Що? Де? Коли?
22.00 Муз/ф “Снiгова

королева”
23.50 Що? Де? Коли?

K2
7.00 Смачно
7.30 Знак якостi
8.10 Жiночий журнал
8.40 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Чого хоче жiнка?
9.50 Т/с “Любов у Берлiнi”

10.45 Знак якостi
11.30 ART5простiр
13.00 Пiсня року
14.25 Т/с “Тетянин день”
16.00 Шоу
16.50 Квадратний метр
17.20 Красунi
18.15 Чого хоче жiнка?
19.00 Т/с “Любов у Берлiнi”
19.50 Шоу
20.40 Т/с “Приречена стати

зiркою”
21.30 Т/с “Тетянин день”
23.00 ART5простiр
23.25 Т/с “Приречена стати

зiркою”
0.10 Колiр ночi

КIНO
6.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
7.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
8.00 Таксi
8.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
9.00 Т/с “Сиквест”

10.00 Путiвник
10.35 М/с “Оггi i кукарачi”
11.15 Т/с “Сиквест”
13.15 Кiноманiя
15.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
15.35 М/с “Оггi i кукарачi”
16.10 Цирк Сонця
17.10 Т/с “Доньки�матерi”
18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

19.35 Т/с “Доньки�матерi”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “Земля�повiтря”
23.10 Х/ф “Денний поїзд”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край
6.35, 16.05, 0.25 Людмила

Марцевич i Фрiдерiк Шопен
7.10, 17.00 Мультфiльм
7.40 Х/ф “Пiвнiчне сяйво”
9.30 Музеї України. Золотоверхий

Фенiкс
9.55 Фiлармонiйнi вечори

10.35 Т/ф “Полiмпсест”
11.35 Й.5С. Бах “Кавова кантата”
12.40 RUN. Українська розгадка

iрландської таїни
13.40 Х/ф “Вдома на свята”
15.05, 2.55 Д/ф “Лобановський,

Блохiн та iншi”
16.45, 3.55 Вiд Рiздва Христового —

Новий рiк
18.05 Рiздвянi антифони
19.00, 0.00 “Прайм5тайм” культури
19.25, 4.10 Концерт “Рiздвяний” для

скрипки з оркестром
19.40 До ювiлею Миколи Лукiва. “На

кому свiт тримається.”
20.10 Спiває “Червона калина”
20.30, 1.00 Х/ф “У погонi за

Рiздвом”
21.50, 2.20 Українськi вечорницi
22.20, 4.30 “Україно, ти моя

молитва”. Вечiр Нiли Крюкової
23.20 Коляда

5.30 Вiд Рiздва до Рiздва

KИЇB
6.00, 4.00 Рiпка5ТБ
7.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.20, 5.35 Мульти5буки
7.50 Велика подорож
8.20, 19.00, 4.30 Столиця
9.25, 16.20, 3.30 У центрi уваги

10.00, 21.25, 2.10 В гостях у
Д. Гордона

11.00, 17.15 Д/с “Медичнi детективи”
12.10, 22.25 Концерт “Шлягер5

парад”
13.20 М/ф “Ти особливий”
14.00 Т/с “Гра у любов”
15.10 Т/с “Шторм”
16.50 Столицi свiту
17.50, 0.05 0551
18.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”
18.55 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

19.40, 20.50 Мiська варта
19.50 Т/с “Вовчиця”
23.35, 5.05 Вечiрня кава

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 8.40 Православний календар
6.10 Х/ф “Веселi хлоп’ята”
7.40 Будiвельний майданчик
7.45, 0.05 Фестиваль “Покров”
8.45 Ранковi поради
9.10 М/ф “Нiч перед Рiздвом.

Мишачi iсторiї”
10.00 М/ф “Рiздвяний скарб Мiхея”
11.00 Служба розшуку дiтей
11.10 Д/ф “Стусове коло”
12.15 Улюбленi пiснi 905x
13.30 М/ф “Нiч перед Рiздвом”,

“Рiздвяна ялинка”, “Дiвчинка i
зайцi”, “Морозний малюнок”

15.00, 21.00 Новини
15.20 Х/ф “Дiм на свято”
17.00 Рiздвяне Богослужiння
19.15 Х/ф “Усi, чого я хочу на

Рiздво”
21.20 Рiздвянi фрески
22.25 Д/ф “Єдина батькiвщина”
22.55 Трiйка. Кено
23.00 Вiтання Блаженнiйшого

Володимира з Рiздвом
Христовим

23.15 Рiздвянi зустрiчi
23.50 М/ф “Лу. Рiздвяна iсторiя”

1+1
6.05 Т/с “Так нiхто не любив”
7.05 Муз/ф “Привид опери”
9.30 Т/с “Руда”

10.40 Х/ф “12 стiльцiв”
11.50 Єралаш
12.10 Х/ф “Красуня та

страховисько”
13.45 Х/ф “А що, якщо Санта?”
15.30 Х/ф “Полювання на

клонiв”
17.00 Шанс52
19.30 ТСН
20.00 Т/с “Руда”
20.55 Смiшнiше, нiж кролики
21.20 Х/ф “Реальне кохання”
23.30 Х/ф “За двома зайцями”

IHTEP
6.00 М/с “Стюарт Лiтл”
6.50 Гiд країнами свiту
7.30 Х/ф “Клич мене Санта

Клаус”
9.10 Фестиваль “Юрмалина52008”

11.00 Т/с “Обручка”
11.50 Т/с “Вогонь кохання”
12.40 Система Лобановського
13.30 Т/с “Дiвчинка з пiвночi”  

14.30 Т/с “Любов як любов”
15.30 Т/с “Граф Монтенегро”
16.20 Т/с “Гальмовий шлях”
17.10 Вечiрнiй квартал
19.00 Т/с “Вогонь кохання”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Х/ф “Золота рибка”
23.00 Х/ф “Святе Сiмейство”

5.00 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Х/ф “Д’Артаньян i три

мушкетери”
9.00 Подiї
9.25 Листи Дiду Морозу

11.00 Х/ф “Д’Артаньян i три
мушкетери”

13.40 Т/с “Глухар”
14.30 Зiрки гумору
15.15 Х/ф “Вiдьми�близнючки�

2”  

17.00 Х/ф “Сахара”
19.00 Подiї
19.25 Т/с “Закон i порядок”
20.20 Т/с “Глухар”
21.15 Муз/ф “Перший швидкий”
23.00 Пiсня року

HOBИЙ KAHAЛ
5.50 М/ф “Земля прадавнiх часiв55”

7.05 Х/ф “Долина лавин”
8.40 Х/ф “Залiзна людина”

13.30 Х/ф “Санта�Хрякус”
15.15 Х/ф “Санта�Хрякус�2”
17.00 М/ф “Шрек”
18.35 М/ф “Шрек. Рiздво”
19.00 М/ф “Рататуй”
21.00 Х/ф “Брюс Усемогутнiй”
22.35 Х/ф “Ласкаво просимо,

або Сусiдам вхiд
заборонений”

0.15 Спортрепортер
5.15 Х/ф “Втеча”

ICTV
5.30 Х/ф “Усi освiтилося”
7.20 Т/с “Леся + Рома”
8.05 Х/ф “Бейб. Порося у мiстi”
9.55 Т/с “Фаворський”

10.50 Т/с “Леся + Рома”
11.20, 16.20 Про5Ziкаве.ua
11.45 Т/с “Таємницi слiдства”
12.45 Факти
12.55, 19.10 Спорт
13.00 Каламбур
13.40 Т/с “Мисливцi за

старовиною”
14.30 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
15.25 Т/с “А зорi тут тихi”
16.50 Т/с “Таємницi слiдства”
17.50 Т/с “Фаворський”
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
20.10 Т/с “А зорi тут тихi”
21.05 Х/ф “Чужий квиток”
23.05 Х/ф “Iдеальний шторм”

TOHIC
6.00 Клуб5700
6.25, 13.15 Спецпроект
7.00 Хiт5парад диких тварин
8.00 Як це робиться?
8.20, 18.30 Найкрасивiшi палаци

свiту
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00, 22.35 Х/ф “У погонi за

Рiздвом”
11.40 Сильнi свiту цього
12.00, 20.00, 5.20 Свiтськi хронiки
12.20 Школа ремонту
13.45 Спостереження за тваринами
14.20 Т/с “Сiмейне свято”
15.25 Пiдводна одiссея Кусто
16.30 М/ф “Нiч перед Рiздвом”
17.30 Т/с “Маленькi рiздвянi

таємницi”
20.30 М/ф “Iвашка i Баба5Яга”
20.40 Х/ф “Усе, чого я хотiв на

Рiздво”
0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 9.00, 20.30 Мультфiльм
7.30, 17.00, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.30 Х/ф “Дикi курчата”

12.00 Кумири + кумири
13.00 Мультфiльми
18.00 Великий брат
21.00 Звана вечеря
22.00 Вiкна

0.00 Дивись, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 8.30, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30, 4.13 Час економiки
6.45, 8.45, 0.35, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 2.00 Час новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 3.25,

5.20 Бiзнес5час
7.50 Автопiлот5новини
8.00 — 0.00, 4.00 — 5.00 Час

новин. Щогодини
9.30, 15.30, 19.30, 20.30, 1.00 У

новий рiк крiзь новий час
10.30, 16.30, 21.25, 3.30 Час

iнтерв’ю
11.30, 18.30 Феєрiя подорожей
12.30, 17.30 Своїми очима
13.30, 14.30 5 елемент
22.25, 2.35, 5.35 Народний контроль

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри

10.50 Мультфiльм
11.15 Екстремальнi iгри
12.00 Chatrix
13.35 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.35 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Шоу

HTH
6.00 Всеперемагаючий голос вiруючого
6.35 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

7.45 М/с “Iвон iз Юкона”
8.15 М/с “Оггi i кукарачi”
9.00 Х/ф “Воїн”

11.30 Х/ф “Це не я, це — вiн!”  

13.15 Х/ф “Феномен”
14.35 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

16.05 Х/ф “Новi робiнзони”
17.50 Т/с “Рiздво Еркюля

Пуаро”
20.00 Концерт М. Задорнова “Не дай

собi засохнути”
22.00 Х/ф “Осiнь у Нью�Йорку”

0.00 Х/ф “Татусi”

СТБ
6.20 Т/с “Вона написала

вбивство”
7.05 Зимовий жарт з...
8.50 Х/ф “Вона Вас кохає”

10.20 Х/ф “Лузер”
12.20 Х/ф “Собака на сiнi”
14.50 Х/ф “Вогнем i мечем”
18.00 Т/с “Доктор Хаус”
19.50 Правила життя. Бадi. Лiкують

усi?
20.45 Д/ф “Росiйськi сенсацiї. Любити

зiрку”
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”  

22.00 Х/ф “Залiзничний
романс”  

0.00 Т/с “Доктор Хаус”

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “На Муромськiй

дорiжцi”
6.30 М/ф “Стюарт Лiтл53”
7.40 Х/ф “Северино”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.10 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Т/с “Агент нацiональної

безпеки”
12.10 Детективи
12.40 Х/ф “Щоденники

принцеси 2. Королiвськi
заручини”

14.30 Т/с “Вогонь кохання”
15.20 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Нехай говорять
18.00 Поле чудес
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.15 Т/с “Широка рiка”
21.20 Соловки. Мiсце сили
22.00 Рiздво Христове. Храм Христа

Спасителя
0.00 Х/ф “Приходь на мене

подивитись”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Т/с “З новим щастям!”
7.10 Х/ф “Божевiльний день

монтера”
8.20 Т/с “Пастка”

10.00 Вiстi
10.20 “Вiстi”. Москва
10.40 Т/с “I падає снiг...”
12.10 Мультфiльм
12.30 “Городок”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Рiднi люди”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00 Новорiчне “Криве дзеркало”
16.30 “Городок”
17.00 Суд iде
17.45 Кулагiн i партнери
18.10 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.45 Т/с “Пастка”
21.25 Спецкор
22.00 Рiздво Христове урочистого

Рiздвяного Богослужiння
0.00 Т/с “З новим щастям!”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Т/с “4 таксиста i собака”
8.10 Д/ф “Жива легенда”
9.00 Сьогоднi
9.25 Росiйська начинка
9.55 Джентльмен5шоу

10.20 Речовий доказ
10.50 Т/с “У пошуках капiтана

Гранта”
12.00 Сьогоднi
12.30 Т/с “Парi”
13.20 Квартирне питання
14.15 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
15.00 Сьогоднi
15.30 Таксi
16.00 Навколо свiту
16.20 Т/с “Буря пристрастей”
17.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 Диво5люди
18.55 Година суду
19.40 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики сво�2”
20.30 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
21.15 Т/с “Парi”
22.05 Слiдство вели...
22.50 У пошуках втраченого сексу
23.30 Т/с “Дев’ять невiдомих”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Вiват,

гардемарини!”
9.30 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
10.15 М/ф “Пригоди капiтана

Врунгеля”
10.30 Подiї
10.55 Х/ф “Нiколи не забуду

тебе”
12.25 Мережа
12.45 Т/с “Янгол�охоронець”
13.30 Подiї
13.45 Iсторiя держави Росiйської
13.50 Нiчого особистого
14.30 Т/с “Самара�мiстечко”
16.10 Реальнi iсторiї
16.40 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.40 Оповiдання про кiно
18.35 Мультфiльм
19.10 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
20.00 Подiї
20.15 Т/с “Янгол�охоронець”
21.00 Всесвiтня iсторiя зрад
21.40 Т/с “Дiвчатка”
22.25 Х/ф “Мiсяцем сад був

наповнений”
0.05 Рiздвянi спiви

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50, 18.30 30 сонячних поезiй
8.00, 11.00, 16.20 Зустрiч для вас
8.30 Улюблена робота
8.40 Х/ф “Iванко i цар

Поганин”
10.45, 15.45, 17.05 Мультфiльм
10.00, 13.15, 17.45, 21.10

Хрещатик, 26
11.55, 12.45, 16.15, 21.05 Служба

розшуку дiтей
12.00 Т/ф “Крамнички Ремзгiта”
12.10 Корпорацiя “Сiмба”
12.20 Класична музика
12.30 М/с “Пригоди Робика”
14.00 Х/ф “Батько Горiо”
18.40 Володимирська
19.20 Х/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
21.55 Х/ф “Я бачив, як мама

цiлувала Санта Клауса”
23.25 Iсторiя однiєї картини

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Дитинство Горького”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Цирк”
12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Т/с “Народжена

революцiєю”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Як бути жiнкою i при

цьому не загинути”
17.50 SMS5голосування
18.20 Т/с “Народжена

революцiєю”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Жанна д’Арк”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Акваноїди”

25 — 31 грудня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН
КОХАННЯ�ЗІТХАННЯ 2 ПРИКОЛЬНА КАЗКА

СТИЛЯГИ ЗАЛЮДНЕНИЙ ОСТРІВ

Dolby digital
адреса: Київ,

в л. Костянтинівсь а, 26
м. «Контра това площа»

205-59-51 (автовідповідач),
417-27-02 (бронь),
417-30-04 (адмін.)

www.zhovten-kino.kiev.ua

Інформаційний спонсор хрещатик



СЕРЕДА
СІЧЕНЬ 7777

8.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”

9.00 Т/с “Сиквест”
10.00 Путiвник
10.35 М/с “Оггi i кукарачi”
11.15 Т/с “Сиквест”
13.15 М/с “Домашнiй улюбленець”
15.35 М/с “Оггi i кукарачi”
16.10 Цирк Сонця
17.10 Т/с “Доньки�матерi”
18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

19.30 Т/с “Доньки�матерi”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “На пляжi”
23.40 Х/ф “Земля�повiтря”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 “Прайм5тайм” культури
6.30 Людмила Марцевич i Фрiдерiк

Шопен
7.10 Коляда
7.50, 16.45 Мультфiльм
8.50 Х/ф “У погонi за Рiздвом”  

10.10 Вiд Рiздва Христового —
Новий рiк

10.25, 22.00, 2.30 Українськi
вечорницi

11.00 Спiває “Червона калина”
11.15 Вiд Рiздва до Рiздва
11.45 “Україно, ти моя молитва”.

Вечiр Нiли Крюкової
12.45 Рiздвянi антифони
13.40 Х/ф “Я бачив, як мама

цiлувала Санта Клауса”
15.20, 3.00 Святогорська лавра
15.30, 3.30 Рiздво гуцульське
16.00, 0.30 Рiздвянi забави
16.30, 5.10 Концерт духовної музики
17.45 Свiтло хреста митрополита

Андрея Шептицького
19.00, 0.00 Наш край
19.20, 3.10 Рiздвяний янгол
19.40 Рiздво у “Писанки”
20.30, 1.00 Х/ф “Її та його

Рiздво”
22.35, 4.00 “Театр у кошику”, “Я йду,

Христе!”
23.45 Iрмоси “Како воспоєм”

5.25 Українськi барви

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 19.50, 20.45, 22.45
Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”
7.00 Гладiатори
8.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту
9.00, 21.00 Бокс

11.10 Iгри патрiотiв
12.10, 1.00 Бадмiнтон
13.25, 2.00 Волейбол
15.00 Бiльярд. Пул

Баскетбол

15.55 Чемпiонат Європи. Україна —
Нiмеччина

17.55 “Хiмiк. Загреб”
20.05 Д/ф “Пiти.., щоб повернутись

знову”
23.00, 4.40 Покер

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “У людях”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Великий
громадянин”

12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Т/с “Народжена

революцiєю”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Жанна д’Арк”
17.50 SMS5голосування
18.20 Т/с “Народжена

революцiєю”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Жанна д’Арк”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Та, що вижила”

K1
7.00, 21.30, 4.15 Один день
7.30 Загадка трьох королiв
8.25 Дорога передача
8.50 Т/с “Таємничi шляхи”
9.40 Т/с “Фальконе”

10.30 Т/с “Шахiст”
11.30 Таємне життя
12.20 Вiдкритий свiт
13.10 Т/с “Одiссея”
14.50 Т/с “Таємничi шляхи”
15.40 Дорога передача
16.10 О. С. П.5студiя
17.00 Стратегiя вiйни
18.00 Т/с “Фальконе”
18.45 Т/с “Одiссея”
19.40 Т/с “Шахiст”
20.30 Що? Де? Коли?
22.00 Х/ф “Снiгуронька для

дорослого сина”
23.40 Що? Де? Коли?

5.30 О. С. П.5студiя
6.10 Вiдкритий свiт

K2
7.00 Смачно
7.30 Знак якостi
8.10 Жiночий журнал
8.40 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Чого хоче жiнка?
9.50 Т/с “Любов у Берлiнi”

10.45 Знак якостi
11.30 ART5простiр
13.00 Пiсня року
14.25 Т/с “Тетянин день”
16.00 Шоу
16.50 Квадратний метр
17.20 Красунi
18.15 Чого хоче жiнка?
19.00 Т/с “Любов у Берлiнi”
19.50 Шоу
20.40 Т/с “Приречена стати

зiркою”
21.30 Т/с “Тетянин день”
23.00 ART5простiр
23.25 Т/с “Приречена стати

зiркою”
0.10 Колiр ночi
6.30 Т/с “Простi iстини”

КIНO
6.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
7.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
8.00 Таксi

8.20 Т/с “Пастка”
10.00 Вiстi
10.20 “Вiстi”. Москва
10.40 Т/с “I падає снiг...”
12.10 Таємниця зниклої iкони.

Казанська
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Рiднi люди”
14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00 Конкурс “Нова хвиля — 2009”
17.00 Суд iде
17.45 Кулагiн i партнери
18.10 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.40 Т/с “Пастка”
21.20 Х/ф “Ключ вiд спальнi”
23.50 Т/с “З новим щастям!

II. Поцiлунок на морозi”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Т/с “Четверо таксистiв i

собака”
8.10 Д/ф “Жива легенда”
9.00 Сьогоднi
9.25 Їмо вдома
9.55 Джентльмен5шоу

10.20 Речовий доказ
10.50 Т/с “У пошуках капiтана

Гранта”
12.00 Сьогоднi
12.30 Т/с “Парi”
13.20 Кулiнарний двобiй
14.15 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
15.00 Сьогоднi
15.30 Таксi
16.00 Навколо свiту
16.20 Т/с “Буря пристрастей”
17.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 Диво5люди
18.55 Година суду. Справи сiмейнi
19.35 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики сво�2”
20.25 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
21.10 Т/с “Парi”
22.00 Слiдство вели...
22.45 Ти смiшний!
23.25 Т/с “Дев’ять невiдомих”

0.15 Година суду. Справи сiмейнi

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Гардемарини�3”
9.05 Х/ф “Багата наречена”

10.30 Подiї
10.45 З Рiздвом Христовим!
10.50 Д/ф “У любовi страху нi”
11.35 Х/ф “Варвара�краса,

довга коса”
12.55 Смiх з доставкою додому
13.30 Подiї
13.40 Iсторiя держави Росiйської
13.45 Романсiада52008
15.00 Велика Рiздвяна вечiрня
16.30 Мультфiльм
17.05 Х/ф “Приборкувачка

тигрiв”
18.40 Дитячi пiснi для дорослих

“Який прекрасний цей свiт!”
20.00 Подiї
20.15 Х/ф “Моя мама —

снiгурка”
21.40 Т/с “Дiвчатка”
22.25 Х/ф “Дивне Рiздво”

0.00 Новi пiснi у Новому роцi
5.25 Х/ф “Багата наречена”
6.50 Росiйська трiйка
7.05 Енциклопедiя
7.10 Новий день

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50, 18.10 30 сонячних поезiй
8.00, 9.10, 12.35, 15.25, 17.05,

19.00, 20.30 Мультфiльм
10.00, 13.15, 16.20, 21.10

Хрещатик, 26
8.30 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
11.55, 16.15, 18.05, 21.05, 23.10

Служба розшуку дiтей
12.05, 21.55 Люди i долi
12.50, 23.10 Хiт5базар
14.00 Х/ф “Я бачив, як мама

цiлувала Санта Клауса”
15.45 Ой як мило у нас буває
17.35 Пiлiгрим
18.50 Народний календар
19.20 Вечiрня казка
19.30 Український клуб
22.25 Д/ф “Фiєста”
22.55 М/ф “Таємний посол”
23.40 Мисливець за усмiшкою.

Остап Вишня

KИЇB
6.00, 4.00 Рiпка5ТБ
7.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.20, 5.35 Мульти5буки
7.50, 16.50 Столицi свiту
8.20, 19.00, 4.30 Столиця
9.25, 16.20, 3.30 У центрi уваги

10.00, 21.25, 2.10 В гостях у
Д. Гордона

11.00, 17.15 Д/с “Медичнi
детективи”

12.10 Концерт “Шлягер5парад”
13.20 Т/ф “Старий швець”
14.00 Т/с “Гра у любов”
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Король професiї
17.50, 20.50, 0.05 0551
18.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”
18.55 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

19.50 Т/с “Вовчиця”
22.25 Концерт О. Малiнiна “11 бал”
23.35, 5.05 Вечiрня кава

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 8.35 Православний календар
6.10 Х/ф “Том Сойєр”
7.30, 1.00 Фестиваль “Покров”
8.25 М/ф “Лу. Рiздвяна iсторiя”
8.45 Вiтання Блаженнiйшого

Володимира з Рiздвом
Христовим

9.00 Рiздвяна лiтургiя
11.05, 15.30 Служба розшуку дiтей
11.10 Фестиваль “Свiт для молодят”
11.40 Крок до зiрок
12.15 Улюбленi пiснi 905x
13.25 Фестиваль “Українське

Рiздво”

15.40 Наша пiсня
16.25 Фольк5music
17.20 Т/ф “Рiздво у Карпатах”
18.15 Х/ф “Рiздво Єви”
19.55, 21.15 Рiздвянi фрески
21.00 Новини
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото. Трiйка. Кено
23.00 Концерт I. Поповича
23.45 Золота десятка

М. Поплавського

1+1
6.00 Т/с “Так нiхто не любив”
6.45 Х/ф “За двома зайцями”
8.05 Х/ф “А що, якщо Санта?”
9.45 Т/с “Руда”

10.40 Х/ф “12 стiльцiв”
12.05 Смiшнiше, нiж кролики
12.30 Х/ф “Кiт у чоботях”
14.10 Х/ф “А що, якщо Санта?

2”
15.45 Х/ф “Реальне кохання”
17.55 М/ф “У пошуках Немо”
19.30 ТСН
20.00 Т/с “Руда”
20.55 Смiшнiше, нiж кролики
21.20 Х/ф “Снiгова людина”
23.05 Х/ф “Мрiя Касандри”

5.10 Т/с “Днi нашого життя�2”

IHTEP
6.00 М/с “Стюарт Лiтл”
6.20 Гiд країнами свiту
7.10 Х/ф “Святе Сiмейство”
9.00 Концерт М. Задорнова “Не

дай собi засохнути”
11.00 Т/с “Обручка”
11.50 Т/с “Вогонь кохання”
12.40 Формула кохання

О. Абдулова
13.40 Т/с “Дiвчинка з пiвночi”  

14.30 Т/с “Любов як любов”

15.30 Т/с “Граф Монтенегро”
16.20 Т/с “Гальмовий шлях”
17.10 Вечiрнiй квартал
19.00 Т/с “Вогонь кохання”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Фестиваль “Юрмалина52008”
23.00 Х/ф “Святе Сiмейство”

5.10 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Зiрки гумору
7.20 Пiсня року
9.00 Подiї
9.25 Листи Дiду Морозу

10.00 М/ф “Лускунчик — принц
горiхiв”

11.00 Дитяча “Нова хвиля52008”
13.00 Т/с “Глухар”
13.50 Голубий вогник52008
17.20 Муз/ф “Перший

швидкий”
19.00 Подiї
19.25 Т/с “Закон i порядок”
20.20 Т/с “Глухар”
21.15 Муз/ф “Перший

швидкий�2”
23.45 Х/ф “Шоколад”

HOBИЙ KAHAЛ
6.00 Х/ф “Острiв скарбiв.

Битва за острiв”
7.35 М/ф “Земля прадавнiх часiв56”
8.50 Х/ф “Рiздвянi пригоди

Керрола”
10.35 Х/ф “Санта�Хрякус”
12.25 Х/ф “Санта�Хрякус�2”
14.00 Х/ф “Ласкаво просимо,

або Сусiдам вхiд
заборонений”

15.45 Х/ф “Брюс Усемогутнiй”
17.30 М/ф “Шрек. Рiздво”
17.50 М/ф “Шрек52”
19.20 Концерт “Ранетки5mania”
20.50 Фабрика зiрок52. За

лаштунками
22.30 П. Мак5Картнi в Українi. Як це

було
23.15 Концерт П. Мак5Картнi

ICTV
5.30 Х/ф “Хлопець на Рiздво”
7.10 Х/ф “Мiстер Сент�Нiк”
8.55 Х/ф “Чужий квиток”

10.55 Х/ф “Найкраще свято”
12.45 Факти
12.55, 18.55 Спорт
13.00 М/ф “Битва за Камелот”
14.25 Х/ф “Мiст до Терабитiї”
16.10 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф “Подарунок на

Рiздво”
20.40 Х/ф “Пташка на дротi”
22.45 Х/ф “Звичка

одружуватись”

TOHIC
6.00 Клуб5700
6.25 Пiсня янгола
7.00, 22.00 Хiт5парад диких тварин
8.00, 21.35 Як це робиться?
8.20 Справжня iсторiя Рiздва
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 Х/ф “Усе, чого я хотiв на

Рiздво”
11.40 М/ф “Диво5млин”
12.00, 20.00, 4.50 Свiтськi хронiки
12.25 Школа ремонту
13.20 Сильнi свiту цього
13.40 Спостереження за тваринами
14.20 Т/с “Сiмейне свято”
15.20 Пiдводна одiссея Кусто
16.30 Рiздвянi скарби Мiхея
17.30, 23.00 Т/с “Маленькi

рiздвянi таємницi”
18.30 Найкрасивiшi палаци свiту
20.30 М/ф “Дiдусь i онученя”
20.45 М/ф “Нiч перед Рiздвом”

0.15 Вiкторина
5.10 Спецпроект

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 9.00, 20.30 Мультфiльм
7.30, 17.00, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.30 Х/ф “Мрiї Алiнi”

12.00 Кумири + кумири
13.00 Мультфiльми
18.00 Великий брат
21.00 Звана вечеря
22.00 Рiздво з Русланою

0.00 Дивись, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 8.30, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30, 4.13 Час економiки
6.45, 8.45, 0.35, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 2.00 Час новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 3.25,

5.20 Бiзнес5час
7.50 Автопiлот5новини
8.00 — 0.00, 4.00 — 5.00 Час

новин. Щогодини
9.30, 15.30, 19.30, 20.30, 1.00 У

новий рiк крiзь новий час
10.30, 16.30, 21.25, 3.30 Час

iнтерв’ю
11.30, 18.30 Феєрiя подорожей
12.30 Д/ф “Михайлiвський

Золотоглавий”
14.30 5 елемент
17.30 Своїми очима
22.25, 2.35, 5.35 Територiя закону

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри
9.30 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

9.35 Екстремальнi iгри
10.50 Мультфiльм
11.15 Екстремальнi iгри
12.45 Мультфiльм
14.40 Х/ф “Садко”
16.05 Привiтання Президента

Вiктора Ющенка з Рiздвом
Христовим

16.10 Х/ф “Волга�Волга”
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Шоу

HTH
6.00 Всеперемагаючий голос

вiруючого
6.30 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

7.55 М/с “Iвон iз Юкона”
8.45 М/с “Оггi i кукарачi”
9.35 Х/ф “Новi робiнзони”

11.20 Т/с “Рiздво Еркюля
Пуаро”

13.25 Х/ф “Татусi”
15.00 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

16.30 Концерт М. Задорнова “Не
дай собi засохнути”

18.30 Спiваючий i танцюючий
“Аншлаг”

20.35 Концерт “70 рокiв влади
Жванецького”

22.00 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

0.00 Т/с “Пуаро”

СТБ
6.30 Т/с “Вона написала

вбивство”
7.15 Зимовий жарт з...
9.25 Х/ф “Вовочка”

11.15 Х/ф “Залiзничний
романс”  

13.10 Х/ф “Велика перерва”
18.00 Т/с “Доктор Хаус”
19.35 Х/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
20.50 Муз/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
22.35 Т/с “Доктор Хаус”

0.05 Х/ф “Серця трьох”

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “Звичайне чудо”
7.20 Х/ф “Француз”
9.00 Новини
9.10 Смак
9.40 Доки всi вдома

10.30 Фазенда
11.00 Новини
11.20 Х/ф “Сорочинський

ярмарок”
13.20 Льодовиковий перiод
14.50 Х/ф “Зимовий роман”
16.20 Хто хоче стати мiльйонером?
17.20 Х/ф “Карнавальна нiч�2”
20.00 Час
20.15 Х/ф “Руд i Сем”
22.00 Притулок комедiантiв
23.50 Х/ф “Брати Блюз�2000”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Т/с “З новим щастям!

II. Поцiлунок на морозi”
7.55 Мультфiльм

16.10 ICTV

МIСIС ДАУТФАЙР
Режисер: К. Коламбус

У ролях: Р. Вiльямс, П. Броснан, С. Фiлд, Р. Проскi.
Комедiя. Безробiтний актор розлучається з дружиною, що не дозволяє йому
бачитися з дiтьми. Вiн знаходить дуже нетрадицiйний вихiд: переодягається
жiнкою i наймається домробiтницею у власну сiм`ю.

19.00 ICTV

ПОДАРУНОК НА РIЗДВО
Режисер: Б. Лiвант

У ролях: Дж. Белушi, А. Шварценеггер, Р. Конрад, Сiнбад, Р.
Уїлсон, М. Мулл, Ф. Хартмен, Дж. Ллойд.

Комедiя. Жахливо зайнятий на роботi тато пiвфiльму намагається купити
играшку�Турбомена для свого сина в останнiй день перед Рiздвом — вiн
обов`язково повинен загладити провину за численнi запiзнення i
нез`явлення на турнiри карате та iншi сiмейнi заходи. В кiнцi вiн сам
перетворюється в Турбомена i повнiстю вiдновлює iмiдж батька.

20.40 ICTV

ПТАШКА НА ДРОТI
Режисер: Дж. Бедем

У ролях: Д. Керредiн, М. Гiбсон, Г. Хоун.
Комедiя. Справи Рiка Джармiна, що живе таємним життям за спецiально
розробленою ФБР програмою захисту свiдкiв, складаються не найкращим
чином. Рiч у тому, що п`ятнадцять рокiв тому вiн дав свiдчення проти
полiцейського, який займається торгiвлею наркотиками, що дозволило
посадити негiдника за грати.

21.20 1+1

СНIГОВА ЛЮДИНА
Режисер: Ф. Вульф

У ролях: С. Занн, А. Коверт, Й. Хiлл, К. Хеффернан, Е. Скотт, П.
Данте, Г. Хемлiн, Р. Патрiк

Комедiя. З метою пiдняти рейтинг телешоу “Дивна дика природа”, два
дивакуватi ентузiасти вiдправляються в гiрський район Пiвденної Америки
на пошуки снiгової людини.

22.45 ICTV

ЗВИЧКА ОДРУЖУВАТИСЬ
Режисер: Дж. Рiз

У ролях: К. Бейсiнжер, А. Болдуїн, Р. Лоджа, А. Ассанте
Кримiнальна комедiя. Хлопець�шибайголова, заручений з дочкою мафiозi,
захоплюється спiвачкою з кабаре. Колишнiй тесть примушує його
одружитися з розпусною панi.

23.05 1+1

МРIЯ КАСАНДРИ
Режисер: В. Аллен

У ролях: Е. МакГрегор, К. Фаррелл, Х. Етвелл, С. Хоукiнс, Е.
Ховард, Т. Аутуейт, М. Амберс, Т. Уїлкiнсон.

Трилер/драма. Iсторiя двох братiв, у кожного з яких серйознi проблеми з
виплатою боргів. Щоб роздобути гроші, вони, пiддавшись на вмовляння
свого дядька, вирiшують пiти на злочин, але все йде не так, як треба, i брати
стають ворогами.

88 TTVVББААЧЧЕЕННННЯЯ Хрещатик 30 грудня 2008

хрещатик

25 — 31 грудня

ПРИГОДИ ДЕСПЕРО ..............................................10.00, 18.20

КОХАННЯ�ЗІТХАННЯ 2 ....................11.40, 16.25, 20.00, 21.55

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ ......................................13.35, 15.00

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА

Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinokiev.com 
Адреса: просп. Гагаріна, 7 (Ленінградська пл.) 

телефони: 292�01�91; 230�14�20 (автовідповідач)

Завітайте до оновлено о інотеатр !
У інотеатрі с часний зв Dolby Digital!!!

Інформаційний спонсор



23.35, 4.50 Анна Ахматова. Київ —

Петербург

MEГАСПОРТ

6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 16.55, 18.45, 20.40,

22.45 Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”

7.00 Велоспорт

8.15 Сноубордiнг. Кубок свiту

9.00, 19.00 Бокс

11.10 Iгри патрiотiв

12.10, 1.00 Бадмiнтон

13.25, 2.00 Тенiс настiльний

15.00 Бiльярд. Пул

16.00 Гладiатори

17.10 Д/ф “Епоха Коту Махарадзе”

17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008

20.55 Баскетбол. “Маккабi” —

“Олiмпiакос”

23.00, 4.40 Покер

6.35 Рiздво гуцульське
7.05, 16.50 Мультфiльм
8.05 Х/ф “Її та його Рiздво”
9.35, 16.30, 5.15 Концерт духовної

музики
9.50 Рiздвянi забави

10.20 Українськi вечорницi
10.55 В. Бортнянський. Концертна

симфонiя
11.00 Д/ф “Михайлiвський

Золотоверхий”
12.20 Рiздвяний концерт
12.35 Новорiчна казка
13.35 Х/ф “У погонi за Рiздвом”  

15.05 Iрмоси “Како воспоєм”
15.20 Свiтло хреста митрополита

Андрея Шептицького
17.50, 3.40 Граємо класику. Звiтний

концерт студентiв КНУКIМ
19.00, 0.00 “Прайм5тайм” культури
19.25 Шерше ля фам, або

трiумфальна жiнка
20.00, 0.30 Театральний сюжет
20.30, 1.00 Т/ф “Принцеса

Турандот”
23.10, 5.35 Вечiр класичного

романсу. Спiває Тарас
Штонда

21.40 Щаслива зiрка Коржових
22.05 Х/ф “У погонi за Рiздвом”

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Мої унiверситети”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Великий
громадянин”

12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Т/с “Народжена

революцiєю”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Жанна д’Арк”
17.50 SMS5голосування
18.20 Т/с “Народжена

революцiєю”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Трініті”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Лiцензiя на зраду”

K1
7.00, 21.30, 3.00 Один день
7.30 Шок
8.10 Дорога передача
8.40 Т/с “Таємничi шляхи”
9.30 Т/с “Фальконе”

10.20 Т/с “Шахiст”
11.20 Таємне життя
12.10 Стратегiя вiйни
13.10 Вiдкритий свiт
14.10 Т/с “Одiссея”
15.00 Т/с “Таємничi шляхи”
15.50 Дорога передача
16.20 Шок
17.00 Борцi зi страхом
18.00 Т/с “Фальконе”
18.50 Т/с “Одiссея”
19.40 Т/с “Шахiст”
20.30 Що? Де? Коли?
22.00 Х/ф “Тiньова змова”
23.50 Що? Де? Коли?

5.20 О. С. П.5студiя
6.00 Вiдкритий свiт

K2
7.00 Смачно
7.30 Знак якостi
8.10 Жiночий журнал
8.40 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Чого хоче жiнка?
9.50 Т/с “Любов у Берлiнi”

10.45 Знак якостi
11.30 ART5простiр
13.00 Пiсня року
14.25 Т/с “Тетянин день”
16.00 Шоу
16.50 Квадратний метр
17.20 Красунi
18.15 Чого хоче жiнка?
19.00 Т/с “Любов у Берлiнi”
19.50 Шоу
20.40 Т/с “Приречена стати

зiркою”
21.30 Т/с “Тетянин день”
23.00 ART5простiр
23.25 Т/с “Приречена стати

зiркою”
0.10 Колiр ночi
6.30 Т/с “Простi iстини”

КIНO
6.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
7.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
8.00 Таксi
8.30 Т/с “Третя планета вiд

Сонця”
9.00 Т/с “Сиквест”

10.00 Путiвник
10.35 М/с “Оггi i кукарачi”
11.15 Т/с “Сиквест”
13.15 Кiноманiя
15.00 М/с “Домашнiй улюбленець”
15.35 М/с “Оггi i кукарачi”
16.10 Цирк Сонця
17.10 Т/с “Доньки�матерi”
18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 Т/с “Доньки�матерi”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “Мамо, не сумуй!�2”
23.20 Х/ф “На пляжi”

0.00 Х/ф “Штат самотньої
зiрки”  

5.15 Х/ф “Ведмiдь”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край

KИЇB
6.00, 4.00 Рiпка5ТБ
7.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.20, 13.20, 5.35 Мульти5буки
7.50 Столицi свiту
8.20, 19.00, 4.30 Столиця
9.25, 16.20, 3.30 У центрi уваги

10.00, 21.25, 2.10 В гостях у
Д. Гордона

11.00, 17.15 Д/с “Медичнi
детективи”

12.10 Концерт О. Малiнiна “11 бал”
13.40 Англiйська за 4,5 мiсяця
14.00 Т/с “Гра у любов”
15.10 Т/с “Шторм”
16.05 Король професiї
16.50 Велика подорож
17.50, 20.50, 0.05 0 — 51
18.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”
19.50 Т/с “Вовчиця”
22.25 Концерт “Унiверситет зiрок”
23.35, 5.05 Вечiрня кава

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
7.40, 23.30 Золота десятка

М. Поплавського
8.40 Ранковi поради
9.15 Мультфiльм

11.50 Фестиваль “Сузiр’я талантiв
Будапешта”

12.45 Бiатлон. Кубок свiту
14.25 Служба розшуку дiтей
14.30 Хай щастить!
15.00, 21.00 Новини
15.10 Фестиваль “Цвіт папоротi”
17.05 Д/ф “Україна туристична”
17.55 Чемпiонат свiту з арт5футболу
18.25 Бiатлон. Кубок свiту
19.55 Романси О. Малiнiна
22.35 Цивiльна варта
22.55 Трiйка. Кено
23.00 М/ф “Лис Микита”

1+1
6.00 Т/с “Так нiхто не любив”
6.55 Х/ф “Кiт у чоботях”
8.30 Х/ф “А що, якщо Санта? 2”

10.15 Т/с “Руда”
11.05 Х/ф “12 стiльцiв”
12.25 Смiшнiше, нiж кролики
12.50 М/ф “Пригоди Кетi i Макса”
13.15 Х/ф “Гензель i Гретель”
14.40 Х/ф “Гаррi i Хендерсони”
16.30 Х/ф “Снiгова людина”
18.15 М/ф “Кевiн у країнi драконiв”
19.30 ТСН
20.00 Т/с “Руда”
20.55 Смiшнiше, нiж кролики
21.20 Х/ф “Нiхто не знає про

секс�2”
22.55 Х/ф “Танго утрьох”

5.20 Т/с “Днi нашого життя�2”

IHTEP
6.00 М/с “Стюарт Лiтл”
6.20 Гiд країнами свiту
7.20 Х/ф “Святе сiмейство”
9.00 Фестиваль “Юрмалина52008”

10.40 Т/с “Обручка”
11.40 Т/с “Вогонь кохання”
12.30 Iграшки слави. Хронiки дiтей5

зiрок
13.40 Т/с “Дiвчинка з пiвночi”  

14.30 Т/с “Любов як любов”
15.30 Т/с “Граф Монтенегро”
16.20 Т/с “Гальмівний шлях”
17.10 Вечiрнiй квартал
19.00 Т/с “Вогонь кохання”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Фестиваль “Юрмалина52008”
23.00 Х/ф “Снiгове чудо”

5.40 Уроки тiтоньки Сови

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Х/ф “Синдбад i Око

Тигра”  

9.00 Подiї
9.25 Листи Дiду Морозу

10.10 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с “Глухар”
12.50 Х/ф “В’язень замку Iф”
15.30 Федеральний суддя
16.30 Подiї
16.45 Муз/ф “Перший

швидкий�2”
19.00 Подiї
19.20 Спорт
19.30 Т/с “Закон i порядок”
20.20 Т/с “Глухар”

21.15 Бенефiс О. Воробей i
Ю. Гальцева

23.45 Х/ф “Мiльйон рокiв до
нашої ери”

HOBИЙ KAHAЛ
5.40 Х/ф “Острiв скарбiв.

Таємниця морського
чудовиська”

7.05 М/ф “Земля прадавнiх часiв 7”

8.30 Фабрика зiрок52. За
лаштунками

10.20 Концерт “Ранетки5mania”
11.50 М/ф “Шрек52”
13.30, 19.00, 23.55 Репортер
13.35 М/с “Веселi мелодiї”
13.55 М/с “Полiцейська академiя”  

14.15 Т/с “Однокласницi”
15.00, 16.15 Teen Time
15.05 Батькiвський контроль
15.35 Т/с “Сабрина — юна

вiдьма”
16.20 Т/с “Друзi”
17.10 Т/с “Школа №1”
18.00 Т/с “Щасливi разом”
19.15, 0.10 Спортрепортер
19.25 Т/с “Солдати�15”
20.15 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво...”
21.15 Т/с “Щасливi разом”
22.15 Х/ф “Людина, яка дуже

мало знала”

ICTV
5.20 Х/ф “Пташка на дротi”
7.15 Т/с “Леся + Рома”
7.55 Х/ф “Подарунок на

Рiздво”
9.45 Т/с “Фаворський”

10.45 Т/с “Леся + Рома”
11.20, 16.20 Про5Ziкаве.ua
11.45 Т/с “Таємницi слiдства”
12.45 Факти
12.55, 19.10 Спорт
13.00 Каламбур
13.40 Т/с “Мисливцi за

старовиною”
14.30 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
15.25 Т/с “А зорi тут тихi”
16.50 Т/с “Таємницi слiдства”
17.50 Т/с “Фаворський”
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
20.15 Т/с “А зорi тут тихi”
21.15 Х/ф “У лiжку з ворогом”
23.15 Х/ф “Ловець снiв”

TOHIC
6.00 Клуб5700
6.25, 13.15, 5.10 Спецпроект
7.00, 22.00 Хiт5парад диких тварин
8.00, 21.35 Як це робиться?
8.20, 18.30 Найкрасивiшi палаци

свiту
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 М/ф “Нiч перед Рiздвом”
10.50 М/ф “Казка про мертву

царiвну i сiмох богатирiв”
11.35 Сильнi свiту цього
12.00, 20.00, 4.50 Свiтськi хронiки
12.25 Школа ремонту
13.45 Спостереження за тваринами
14.20 Т/с “Сiмейне свято”
15.20 Пiдводна одiссея Кусто
16.20 М/ф “Снiгуронька”
17.30, 23.00 Т/с “Маленькi

рiздвянi таємницi”
20.30 М/ф “Тайгова казка”
20.40 М/ф “Горбоконик”

0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 Мультфiльм
7.30, 17.00, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.00 Мультфiльм
9.30 Х/ф “Бiжи, Рудий, бiжи”

12.00 Рiздво з Русланою
13.00 Мультфiльми
18.00 Великий брат
20.30 Вечiрнiй мультик
21.00 Звана вечеря
22.00 Вiкна

0.00 Дивись, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 8.30, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30, 4.13 Час економiки
6.45, 8.45, 0.35, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 2.00 Час новин

7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 3.25,
5.20 Бiзнес5час

7.50 Автопiлот5новини
8.00—0.00, 4.00—5.00 Час новин.

Щогодини
9.30, 15.30, 19.30, 20.30, 1.00 У

новий рiк крiзь новий час
10.30, 16.30, 21.25, 3.30 Час

iнтерв’ю
11.30, 18.30 Феєрiя подорожей
12.30, 17.30 Своїми очима
13.30, 14.30 5 елемент
22.25, 2.35, 5.35 Резонанс

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри

10.50 Мультфiльм
11.15 Екстремальнi iгри
12.00 Chatrix
13.35 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Т/с “Ворон”

HTH
6.00 Всеперемагаючий голос

вiруючого
6.30 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

7.55 М/с “Iвон iз Юкона”
8.25 М/с “Оггi i кукарачi”
8.55 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
9.45 Т/с “Закон i порядок”

10.35 Т/с “Пуаро”
12.30 Спiваючий i танцюючий

“Аншлаг”
14.20 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

15.55 Х/ф “Тримай у полi зору”  

17.40 Т/с “Закон i порядок”
18.30 Легенди бандитської Одеси
19.00, 21.30, 0.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Темна вода”
22.00 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

СТБ
6.05 Т/с “Вона написала

вбивство”
6.55 Зимовий жарт з...
8.40 Х/ф “Полiцейськi та

злодiї”
10.30 Х/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
11.45 Муз/ф “Вечори на хуторi

бiля Диканьки”
13.25 Х/ф “Серця трьох”
18.00 Т/с “Доктор Хаус”
19.50 Моя правда. Д. Дюжев
20.40 Слiдство вели...
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”  

22.00 Х/ф “Молода дружина”
23.55 Т/с “Доктор Хаус”

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “Пiтер Пен”
6.10 Х/ф “Принц Єгипту”
7.40 Х/ф “Вождь Бiле Перо”
9.00 Новини
9.10 Малахов +

10.10 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Т/с “Агент нацiональної

безпеки”
12.10 Детективи
12.50 Х/ф “Таксi”
14.20 Т/с “Вогонь кохання”
15.10 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Нехай говорять
18.10 Т/с “Слiд”
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.15 Т/с “Широка рiка”
21.20 Т/с “Лишитися живим”
22.10 Х/ф “Блакитна лагуна”

0.00 Х/ф “Особлива думка”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Т/с “З новим 

щастям! II. Поцiлунок на
морозi”

5.10 Т/с “Кармелiта”
7.55 Мультфiльм
8.20 Т/с “Пастка”

10.00 Вiстi
10.20 “Вiстi”. Москва
10.40 Т/с “I падає снiг...”
12.10 Мультфiльм
12.30 “Городок”
13.00 Вiстi
13.20 Т/с “Рiднi люди”

14.10 Т/с “Жiнка без минулого”
15.00 Конкурс “Нова хвиля — 2009”
17.15 Мультфiльм
17.30 Суд iде
18.10 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.40 Т/с “Пастка”
21.25 Вечiр А. Арканова
23.20 Т/с “З новим 

щастям! ІІ. Поцiлунок на
морозi”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Т/с “Четверо таксистiв i

собака”
8.10 Д/ф “Жива легенда”
9.00 Сьогоднi
9.25 Золотий пил
9.55 Джентльмен5шоу

10.20 Речовий доказ
10.50 Т/с “У пошуках капiтана

Гранта”
12.00 Сьогоднi
12.30 Т/с “Парi”
13.20 Незбагненно, але факт
14.15 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
15.00 Сьогоднi
15.30 Таксi
16.00 Навколо свiту
16.20 Т/с “Буря пристрастей”
17.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 Диво5люди
18.55 Година суду
19.40 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики сво...�2”
20.25 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
21.10 Т/с “Парi”
22.00 Слiдство вели...
22.45 Ти смiшний!
23.25 Т/с “Дев’ять невiдомих”

0.15 Година суду

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Дивне Рiздво”
8.50 Д/ф “Бiлий янгол Москви”
9.30 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
10.15 М/ф “Пригоди капiтана

Врунгеля”
10.30 Подiї
10.45 Борг у любовi
12.10 Енциклопедiя
12.15 Вiльний полiт
12.45 Т/с “Янгол�охоронець”
13.30 Подiї
13.45 Iсторiя держави Росiйської
13.50 Момент iстини
14.30 Х/ф “Мiсяцем сад був

наповнений”
16.15 Реальнi iсторiї
16.40 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.40 Оповiдання про кiно
18.15 Репортер
18.35 М/ф “Два клени”
19.10 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
20.00 Подiї
20.15 Т/с “Янгол�охоронець”
21.00 У центрi уваги
21.40 Т/с “Дiвчатка”
22.25 Борг у любовi
23.50 Р. Iбрагімов “Кохання, пробач

мене”
5.15 Iсторiя держави Росiйської
5.25 Х/ф “Цирк”
7.05 Енциклопедiя
7.10 Новий день

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50, 18.30 30 сонячних поезiй
8.00, 11.45, 14.30, 18.40, 20.25

Мультфiльм
8.20, 9.55, 12.35, 23.25 Служба

розшуку дiтей
8.25 Елiтнi вечори

О. Бортнянського
8.35 Улюблена робота
8.45, 19.20 Естафета
9.00 М/ф “Рiздвяний скарб Мiхая”

10.00, 13.15, 17.45, 19.40, 21.10
Хрещатик, 26

10.45 Народний календар
10.55 Класична музика
11.00 Зустрiч для вас
12.10 Корпорацiя “Сiмба”
12.20 Iсторичнi етюди
12.40 М/с “Пригоди Робика”
13.00 Кольорова екскурсiя
14.00 Д/ф “Фiєста”
14.45 Шлягер
16.15 Сильний четвер

ЧЕТВЕР
СІЧЕНЬ 8888

14.40 1+1

ГАРРI I ХЕНДЕРСОНИ
Режисер: В. Дiр.

У ролях: Дж. Лiтгоу, М. Дiлон, М. Ленгрiк.
Комедiя. Гаррi — це “снiгова людина”, а Хендерсони — це сiм`я, у яких вiн
опинився. Тепер Хендерсони роблять все можливе, щоб Гаррi не став
експонатом мiсцевого музею.

21.15 ICTV

У ЛIЖКУ З ВОРОГОМ
Режисер: Дж. Рубен.

У ролях: Дж. Робертс, П. Берджiн, К. Андерсон, Е. Лоуренс.
Трилер. Iсторiя жiнки, яка зважилася на вiдчайдушний крок, аби розпочати
нове життя... Її iснування — це суцiльний жах на межi кохання i ненавистi.

22.55 1+1

ТАНГО УТРЬОХ
Режисер: Д. Сантостефано

У ролях: Л. Перрi, Н. Кемпбелл, Д. МакДермотт, О. Платт, 
Дж. МакГiнлi, Б. Балабан

Комедiя. Архiтектори Пiтер Штайнберг i Оскар Новак беруть участь в
конкурсi з реконструкцiї культурного центру. Їх проект конкурує з проектом
архiтекторiв, що досягають успiху, але не вселяють симпатiї. Бiзнесмен
Чарльз Ньюман робить подвiйне замовлення двом парам архiтекторiв,
вирiшивши вибрати найкращий проект.

23.15 ICTV

ЛОВЕЦЬ СНIВ
Режисер: Л. Каздан.

У ролях: М. Фрiман, Т. Джейн, Джейсон Лi, Д. Льюїс, Т. Олiфант,
Т. Сайзмор, Д. Уолберг.

Трилер. Детектив. Джоунсi, Генрi, Пiт i Бобер дружать з самого дитинства.
Колись давно до їх компанiї приєднався незвичайний п`ятий друг, який
надiлив кожного з хлоп`ят дивовижним, надприродним даром. Але настає
страшний день, коли їх дружба буде пiддана жорстокому випробуванню.
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в л. Хрещати , 25
тел. 278-18-49

ІЛЮЗІЯ СТРАХУ ....................................19 грудня — 1 січня

ПЕРЕВІЗНИК�3 ......................................19 грудня — 1 січня

ПАРИЖ ..................................................19 грудня — 1 січня

ПРО ФЕДОТА�СТРІЛЬЦЯ......................25 грудня — 8 січня

КОХАННЯ�ЗІТХАННЯ 2 ....................25 грудня — 15 січня

ЗАЛЮДНЕНИЙ ОСТРІВ ..................................1 — 21 січня

ЧОТИРИ РІЗДВА ............................................13— 26 січня

НОВІ ПРИГОДИ АЛЬОНУШКИ ТА ЄРЬОМИ ....1 — 21 січня

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ........................................11 — 22 січня

Інформаційний спонсор хрещатик

(Стереос опічний)

в л. Хрещати , 29
тел.: 228-18-49, 234-13-86

ПАРАД ЕФЕКТІВ ...... 12.00, 13.30, 14.15, 15.00, 16.30, 17.15

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.40 (в святкові та вихідні дні)

САНТА ПРОТИ СНІГОВИКА ............................ 11.15, 12.45



П’ЯТНИЦЯ
СІЧЕНЬ 9999

23.00 ART5простiр

23.25 Т/с “Приречена стати
зiркою”

0.10 Колiр ночi

КIНO
6.00 М/с “Домашнiй улюбленець”

7.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”

8.00 Таксi

8.30 Т/с “Третя планета вiд
Сонця”

9.00 Т/с “Сиквест”
10.00 Путiвник

10.35 Мультфiльм

10.45 М/ф “Американський хвостик.

Фейвел вiдправляється на

Захiд”

13.15 Кiноманiя

15.00 М/с “Домашнiй улюбленець”

15.35 М/с “Оггi i кукарачi”

16.10 Цирк Сонця

17.10 Т/с “Доньки�матерi”
18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник

19.00 Т/с “Вiйна будинку”
20.30 Цирк Сонця

21.30 Х/ф “Експедицiя до
пекла”  

23.05 Х/ф “Мамо, не сумуй�2!”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну

6.05 “Прайм5тайм” культури

6.30 Анна Ахматова. Київ5

Петербург

6.55, 16.45 Мультфiльм

8.00 Т/ф “Принцеса Турандот”

10.40 Концерт духовної музики

11.00 Шерше ля фам, або

трiумфальна жiнка

11.40 Граємо класику. Звiтний

концерт студентiв КНУКIМ

12.50 Театральний сюжет

13.20, 23.00, 5.25 Вечiр класичного

романсу. Спiває Тарас

Штонда

13.45 Х/ф “Її та його Рiздво”
15.10 Муз/ф “Ляльки”
15.35 Портрети. Оксана

Паламарчук

16.05, 2.10 “Дахабраха”. Етно5хаос

гурт

17.15 Фестиваль

18.30, 2.50 Україна i Швецiя на

перехрестi iсторiї

19.00, 0.00 Наш край

19.20, 0.15 Музей Замойських у

Козлувцi

20.05, 3.20 Магiстр канаркового

спiву

20.30, 1.00 Х/ф “Провiнцiйний
роман”

21.45, 4.10 Т/ф “Нiч кохання”

23.35, 3.45 Курорт Миргород.

“Iсторiя без легенд”

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 16.55, 18.45, 19.55,

22.45 Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”

7.00, 16.00 Гладiатори

8.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту

9.00, 20.45 Бокс

11.10 Iгри патрiотiв

12.10, 1.00 Бадмiнтон

13.25, 2.00 Тенiс настiльний

15.00 Бiльярд. Пул

17.10 Д/ф “Епоха Коту Махарадзе”

17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008

19.00 Д/ф “Супергонщики”

20.10 KOTV News

23.00, 4.40 Покер

12.45 Т/с “Янгол�охоронець”
13.30 Подiї
13.45 Iсторiя держави Росiйської
13.50 Всесвiтня iсторiя зрад
14.30 Тимчасово доступний
15.25 Р. Iбрагімов “Кохання, пробач

мене”
16.15 Реальнi iсторiї
16.40 Т/с “Iнспектор Дерiк”
17.40 Оповiдання про кiно
18.15 Репортер
18.35 Мультфiльм
19.10 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
20.00 Подiї
20.15 Т/с “Янгол�охоронець”
21.00 Народ хоче знати
21.55 А. Пугачова “Згадуючи Рiздво”
22.45 Х/ф “Хай живе життя!”

КДРТРК
7.30, 12.00, 16.00, 19.00, 23.40

За київським часом
7.50, 18.30 30 сонячних поезiй
8.00, 10.45, 15.30, 17.05, 20.30

Мультфiльм
8.30 Володимирська
8.50 Кiнозустрiчi
9.55, 11.55, 15.55 Служба

розшуку дiтей
10.00, 13.15, 16.20, 17.45
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11.05, 23.10 Подих слова
11.35, 18.40 МНС
12.00 Галерея5ТБ
12.10 Мандри планетою Земля
12.40 М/с “Пригоди Робика”
13.00, 19.30 Кольорова екскурсiя
14.00 Х/ф “Хлопчик, який

врятував Рiздво”
19.20 Вечiрня казка
19.45 Рондо, або Фото на згадку
21.10 Х/ф “Пiвнiчне сяйво”

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Великий

громадянин”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Крейсер “Варяг”
12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Т/с “Народжена

революцiєю”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Той, хто пропав

безвiсти”
17.50 SMS5голосування
18.20 Т/с “Народжена

революцiєю”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Московськi днi, ночi

Лос�Анджелеса”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Трініті”

K1
7.00, 21.30, 2.50 Один день
7.30 Шок
8.10 Дорога передача
8.40 Т/с “Таємничi шляхи”
9.30 Т/с “Фальконе”

10.20 Т/с “Шахiст”
11.20 Таємне життя
12.15 Борцi зi страхом
13.15 Вiдкритий свiт
14.15 Т/с “Одiссея”
15.10 Т/с “Таємничi шляхи”
16.00 Дорога передача
16.25 Шок
17.00 Без попередження
18.00 Т/с “Фальконе”
18.50 Т/с “Одiссея”
19.45 “Вечiрнiй квартал”
22.00 Х/ф “Снайпер�3”
23.40 Х/ф “Біпер”

K2
7.00 Смачно
7.30 Знак якостi
8.10 Жiночий журнал
8.40 Сiм’я вiд А до Я
9.00 Чого хоче жiнка?
9.50 Т/с “Любов у Берлiнi”

10.45 Знак якостi
11.30 ART5простiр
13.00 Пiсня року
14.25 Т/с “Тетянин день”
16.00 Шоу
16.50 Квадратний метр
17.20 Красунi
18.15 Чого хоче жiнка?
19.00 Т/с “Любов у Берлiнi”
19.50 Шоу
20.40 Т/с “Приречена стати

зiркою”
21.30 Т/с “Тетянин день”

10.55 Х/ф “Молода дружина”
12.45 Х/ф “Сиднi Шелдон.

Якщо настане завтра”
18.40 Вусолапохвiст
19.40 Концерт М. Задорнова

“Пiднiмач пiнгвiнiв”
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери”  

22.00 Х/ф “Генiй”

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “Апачi”
6.40 Грай, гармонь улюблена!
7.20 М/с 
8.10 Слово пастиря
8.20 Здоров’я
9.00 Новини
9.10 Кiлька життiв Семена Фаради

10.10 Модний вирок
11.00 Новини
11.10 Т/с “Агент нацiональної

безпеки”
12.10 Детективи
12.50 Х/ф “Таксi�2”
14.20 Т/с “Вогонь кохання”
15.10 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Нехай говорять
18.10 Т/с “Слiд”
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.15 Т/с “Широка рiка”
21.20 Т/с “Лишитися живим”
22.10 Х/ф “Повернення у

Блакитну лагуну”
0.00 Х/ф “Крижаний врожай”

PTP ПЛАНЕТА
5.00 Х/ф “Росiйські грошi”
7.00 Вiстi
7.10 “Вiстi”. Москва
7.20 Кiмната смiху
8.10 Мультфiльм
9.20 Т/с “Пастка”

10.00 Вiстi
10.15 Несмiшне життя смiшної

людини. Готлиб Ронинсон
11.05 Х/ф “Бiднi родичi”
13.00 Вiстi
13.20 “Вiстi”. Москва
13.30 Т/с “Рiднi люди”
14.20 Т/с “Жiнка без минулого”
15.05 Мультфiльм
15.25 Аншлаг i Компанiя
17.00 Суд iде
17.45 Кулагiн i партнери
18.10 Т/с “Кармелiта”
19.00 Вiстi
19.20 Х/ф “Сашка, любов моя”
22.30 Х/ф “Бiднi родичi”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Т/с “Четверо таксистiв i

собака”
8.10 Д/ф “Жива легенда”
9.00 Сьогоднi
9.25 Наша тема
9.55 Джентльмен5шоу

10.20 Речовий доказ
10.50 Т/с “У пошуках капiтана

Гранта”
12.00 Сьогоднi
12.30 Т/с “Парi”
13.20 Х/ф “300 рокiв Новому

року”
14.15 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
15.00 Сьогоднi
15.30 Таксi
16.00 Навколо свiту
16.20 Т/с “Буря пристрастей”
17.10 Т/с “Повернення

Мухтара�2”
18.00 Сьогоднi
18.25 Х/ф “Благословiть жiнку”
20.25 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
21.10 Вiктор Зинчук. Концерт у

Кремлi
22.30 Ти смiшний!
23.10 Наша тема
23.40 Х/ф “Колiр неба”

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Моя мама —

снiгурка”
8.50 Д/ф “Бiлий янгол Москви”
9.30 Т/с “Тримай мене

мiцнiше”
10.15 М/ф “Пригоди капiтана

Врунгеля”
10.30 Подiї
10.45 Х/ф “Блакитний лiд”
12.10 Енциклопедiя
12.20 Запрошує...

KИЇB
6.00, 4.00 Рiпка5ТБ
7.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.30, 17.50 Топ510
7.50 Сiм’я вiд А до Я
8.20, 19.00, 4.30 Столиця
9.25, 16.20, 3.30 У центрi уваги

10.00 В гостях у Д. Гордона
11.00, 17.15 Д/с “Медичнi

детективи”
12.10 Концерт “Унiверситет зiрок”
13.20, 5.35 Мульти5буки
14.00 Т/с “Гра у любов”
15.10 Т/с “Шторм”
16.50 Велика подорож
18.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”
19.40, 20.50 Мiська варта
19.50 Т/с “Вовчиця”
21.25, 2.30 Вдала кар’єра
21.55 Концерт Ю. Рибчинського

“Любити, люблю, любитиму”
23.35, 5.05 Вечiрня кава

0.05 0 — 51

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 23.30 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
7.35 Будiвельний майданчик

7.40 Золота десятка
М. Поплавського

8.45 Ранковi поради
9.15 Мультфiльм

11.30, 14.50 Служба розшуку дiтей
11.40 Темний силует
11.55 Знайдемо вихiд
12.45 Надвечiр’я
15.00, 21.00 Новини
15.25, 22.20 Екiпаж
15.55 Пазли
16.30 Вечiр О. Шака
18.25 Бiатлон. Кубок свiту
20.00 Фольк5music
21.25 Вiдкрита зона
21.55 Право на захист
22.55 Трiйка. Кено
23.00 М/ф “Лис Микита”

1+1
6.00 Т/с “Так нiхто не любив”
7.00 Х/ф “Смеханiчнi пригоди

Штепселя i Тарапуньки”
8.25 Єралаш
8.40 Х/ф “Гензель i Гретель”

10.10 Смiшнiше, нiж кролики
10.50 Т/с “Руда”
11.45 Х/ф “Ракетник”
13.15 Х/ф “Новий одяг короля”
14.40 Х/ф “Мiльйон на Рiздво”
16.15 Х/ф “Дивись, хто

говорить”

17.50 Х/ф “Продається дача”
19.30 ТСН
20.00 Т/с “Руда”
20.55 Смiшнiше, нiж кролики
21.20 Х/ф “Кобра”
22.45 Х/ф “Кохання пiд час

холери”
5.20 Т/с “Днi нашого життя�2”

IHTEP
6.00 М/с “Стюарт Лiтл”
6.50 М/с “Джуманджi”
7.00 Гiд країнами свiту
9.00 Фестиваль “Юрмалина52008”

10.40 Т/с “Обручка”
11.30 Т/с “Вогонь кохання”
12.20 Любов проти правил
13.30 Т/с “Дiвчинка з пiвночi”  

14.30 Т/с “Любов як любов”
15.30 Т/с “Граф Монтенегро”
16.20 Т/с “Гальмівний шлях”
17.10 Вечiрнiй квартал
19.00 Т/с “Вогонь кохання”
20.00 Подробицi
20.30 Т/с “Обручка”
21.20 Фестиваль “Юрмалина52008”
23.10 Х/ф “Iдеал”

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.40 Спорт
6.50 Зiрки гумору
7.50 Листи Дiду Морозу
8.15 Х/ф “Трень�брень”

10.10 Т/с “Закон i порядок”
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с “Глухар”
13.00 Х/ф “В’язень замку Iф”
14.40 Щиросердне зiзнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Подiї
16.45 Бенефiс О. Воробей i

Ю. Гальцева
19.00 Подiї
19.20 Спорт
19.30 Т/с “Закон i порядок”
20.20 Т/с “Глухар”
21.15 Бенефiс Г. Хазанова

0.00 Зiрки гумору

HOBИЙ KAHAЛ
6.10 Служба розшуку дiтей
6.15 Т/с “Ти — менi, я — тобi”
6.35 Т/с “Моя американська

нянька�5”
7.00 М/с “Неймовiрне життя

Джуннiпер Лi”
9.00 М/с “Веселi мелодiї”
9.20 Х/ф “Людина, яка дуже

мало знала”
11.00 Т/с “Солдати�15”
11.55 Т/с “Друзi”
13.30, 19.00, 23.45 Репортер
13.35 М/с “Веселi мелодiї”
13.55 М/с “Полiцейська академiя”  

14.15 Т/с “Однокласницi”
15.00, 16.15 Teen Time
15.05 Батькiвський контроль
15.35 Т/с “Сабрина — юна

вiдьма”
16.20 Т/с “Друзi”
17.10 Т/с “Школа №1”
18.00 Т/с “Щасливi разом”
19.15, 0.00 Спортрепортер
19.25 Т/с “Солдати�15”
20.15 Т/с “Бальзакiвський вiк,

або Усi мужики — сво...”
21.20 Т/с “Щасливi разом”
22.15 Х/ф “Тупий i ще тупiший

тупого. Коли Гаррi зустрiв
Ллойда”

0.10 Т/с “Бальзакiвський вiк,
або Усi мужики — сво...”

ICTV
5.20 Х/ф “Нiч монстрiв”
6.55 Т/с “Леся + Рома”
7.25 Х/ф “У лiжку з ворогом”
9.25 Т/с “Фаворський”

10.25 Т/с “Леся + Рома”
11.15, 16.20 Про5Ziкаве.ua
11.45 Т/с “Таємницi слiдства”
12.45 Факти
12.55, 19.10 Спорт
13.00 Каламбур
13.30 Т/с “Мисливцi за

старовиною”
14.20 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
15.20 Т/с “А зорi тут тихi”
16.50 Т/с “Таємницi слiдства”
17.50 Т/с “Фаворський”
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
20.10 Т/с “А зорi тут тихi”

21.10 Х/ф “Охоронець”
23.10 Х/ф “Не називай мене

маленькою”

TOHIC
6.00 Клуб5700
6.25, 10.55, 13.15, 5.05

Спецпроект
7.00, 22.10 Хiт5парад диких тварин
8.00 Як це робиться?
8.20, 18.30 Найкрасивiшi палаци

свiту
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 М/ф “Горбоконик”
11.35 Сильнi свiту цього
12.00, 20.00, 4.50 Свiтськi хронiки
12.25 Школа ремонту
13.45 Спостереження за тваринами
14.20 Т/с “Сiмейне свято”
15.25 Пiдводна одiссея Кусто
16.25 М/ф “Казка про рибалку i

рибку”
16.55 М/ф “Гуси5лебедi”
17.25, 23.10 Т/с “Маленькi

рiздвянi таємницi”
20.30 Х/ф “Давай пограємо”

0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 9.00, 20.30 Мультфiльм
7.30, 17.00, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 М/с “Хiтклiфф”
9.30 Х/ф “Сержант Пеппер”

12.00 Смiшнi люди
13.00 Мультфiльми
18.00 Великий брат
21.00 Звана вечеря
22.00 Вiкна

0.00 Дивись, хто прийшов!

5�й КАНАЛ
6.01, 8.30, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30, 4.13 Час економiки
6.45, 8.45, 0.35, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 2.00 Час новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 3.25,

5.20 Бiзнес5час
7.50 Автопiлот5новини
8.00—0.00, 4.00—5.00 Час новин.

Щогодини
9.30, 15.30, 19.30, 20.30, 1.00 У

новий рiк крiзь новий час
10.30, 16.30, 21.25, 3.30 Час

iнтерв’ю
11.30, 18.30, 4.35 Феєрiя

подорожей
12.30, 17.30 Своїми очима
13.30, 14.30 5 елемент
22.25, 2.35, 5.35 Особливо

небезпечно

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри

10.50 Мультфiльм
11.15 Екстремальнi iгри
12.00 Chatrix
13.35 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Т/с “Ворон”

HTH
6.00 Всеперемагаючий голос

вiруючого
6.30 Х/ф “Народжена

революцiєю”  

8.05 М/с “Iвон iз Юкона”
8.35 М/с “Оггi i кукарачi”
9.00 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
9.50 Т/с “Закон i порядок”

10.40 Т/с “Суто англiйськi
вбивства”

12.35 Концерт “70 рокiв Жванецькiй
владі”

14.00 Х/ф “Життя шкереберть”
15.20 Х/ф “Темна вода”
17.00 Т/с “Марш Турецького�3”
19.00, 21.30, 0.00 Свiдок
19.25 Х/ф “Жандарм i

жандарметки”
22.00 Т/с “C. S. I” — “Маямi”
23.00 Т/с “Закон i порядок”

СТБ
6.20 Т/с “Вона написала

вбивство”
7.05 Зимовий жарт з...
9.15 Х/ф “Небезпечно для

життя!”

14.40 1+1

МIЛЬЙОН НА РIЗДВО
Режисер: Дж. Орр.

У ролях: П. Суейзi, К. Електра, Т. Каррi, М. Найт, К. Кеттен.
Комедiя. Сiмейний. Досить�таки сумне вимальовувалося Рiздво для
сiмейства Саундерс. Вони тiльки що переїхали з Лос�Анджелеса в нове
мiстечко, де у них немає нi друзiв, нi грошей, нi рiздвяного настрою. А тут ще
їх мама “застрягає” в аеропорту через вiдкладений рейс, i рiздвяний шопiнг
падає на плечi тата i дiтей.

16.15 1+1

ДИВИСЬ, ХТО ГОВОРИТЬ
Режисер: Е. Хекерлiнг

У ролях: Дж. Траволта, К. Еллi, О. Дукакiс, Дж. Сiгал
Комедiя. Про що думають дiти, що ще не вмiють говорити? Послухайте, це
вельми кумедно i повчально. Схоже, що у дитини значно бiльше здорового
глузду, нiж у його милої матусi, стурбованої пошуками iдеального батька
для свого сина. Адже син вже давно вибрав собi тата.

19.25 HTH

ЖАНДАРМ I ЖАНДАРМЕТКИ
Режисер: Ж. Жиро.

У ролях: Л. де Фюнес, М. Галабрю, М. Рiш, Ж. Франсуа, Гi Гроссо,
М. Модо.

Комедiя. Крюшо i його колеги повиннi взяти шефство над присланими їм на
стажування полiцейськими�дiвчатами з ногами вiд шиї. Нашi герої
божеволіють. Сивина в бороду, бiс в ребро. Як на зло, дiвчат викрадають
невiдомi лиходiї. Честь мундира висить на волосинi.

21.10 ICTV

ОХОРОНЕЦЬ
Режисер: К. Джонсон.

У ролях: М. Дуглас, К. Бесiнгер, К. Сазерленд, Е. Лонгорiа.
Трилер. Офiцер Пiт Гаррiсон давно працює в особистiй охоронi господаря
Бiлого дому. Люди цi для Президента США — майже сiм`я, 
знаходяться поряд цiлодобово. Довiра повинна бути стовiдсотковою,
послужний список — бездоганним. Гаррiсон вiдповiдає всiм вимогам, i
вiн, справдi, майже родич — час вiд часу навiть дiлить ложе з першою
ледi...

22.15 НОВИЙ КАНАЛ

ТУПИЙ I ЩЕ ТУПIШИЙ
ТУПОГО. КОЛИ ГАРРI ЗУСТРIВ
ЛЛОЙДА

Режисер: Т. Мiллер.
У ролях: Е. К. Ольсен, Д. Рiчардсон, Ч. Отерi, Л. Гузман, 

Е. Хенсон, У. Лi Скотт, М. Роджерс, Ю. Льовi.
Комедiя. Сюжет фiльму розгортається в 80�х роках в звичайнiй
американськiй школi. Тiнейджери Гаррi i Ллойд мимоволi опиняються
втягнутими в аферу продажного директора Коллiнза i його подружки мiс
Хеллер. Вони вирiшили зробити хлоп`ят першими студентами липового
класу для розумово вiдсталих пiдлiткiв, щоб дiстати сто тисяч доларiв.

22.45 1+1

КОХАННЯ ПIД ЧАС ХОЛЕРИ
Режисер: М. Ньюелл.

У ролях: Х. Бардем, Б. Братт, К.С. Морено, Л. Шрайбер, 
Дж. Легуїзамо, Г. Елiзондо, Л. Харрiнг

Драма. Екранiзацiя “найоптимiстичнiшого” роману Габрiеля Гарсiя Маркеса.
Iсторiя одного кохання, фоном для якого послужила велика кiлькiсть рiзного
роду iсторiй кохання.

23.10 ICTV

НЕ НАЗИВАЙ МЕНЕ
МАЛЕНЬКОЮ

Режисер: Д. Хоган.
У ролях: П. Андерсон, Т. Моррiсон, В. Роуелл, Дж. Нозуортi.

Бойовик. Америка охоплена другою громадянською вiйною. Єдиним
нейтральним мiстом залишається Стiл Харбор. А найпопулярнiше мiсце в
Стiл Харборi — гриль�бар “Дубова голова”.
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21.30 Що? Де? Коли?
22.30 Бiйцiвський клуб
23.20 Х/ф “Снайпер�3”

K2
8.00 Знак якостi
8.45 Сiм’я вiд А до Я
9.10 Дитяча наука
9.35 Смачно з Бiллом

10.00 Дiм моїх батькiв
10.30 Т/с “Королева мечiв”
11.15 Весiльний банкет
11.40 Iмпровiзацiя Смс
11.50 Суботник
12.30 Т/с “Вiдчайдушнi батьки”  

13.15 Пiсня року
15.45 Модний вирок
16.40 Т/с “Непередбаченi

подiї”  

17.30 Особистий погляд
17.50 Караоке на Майданi
18.25 Шанс
21.45 Голлiвудськi спогади
22.10 Х/ф “Хлопцi з вулицi

Пал”  

23.45 Колiр ночi

КIНO
6.00 Тi, що змiнюють твiй свiт
6.30 Мультфiльм
8.00 Таксi
8.30 М/с “Оггi i кукарачi”
9.00 Мультфiльм

10.00 Путiвник
10.35 Таксi
11.00 Особи
11.30 Book
13.15 Кiноманiя
15.00 М/с “Оггi i кукарачi”
15.45 Цирк Сонця
16.45 М/ф 
18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 М/с “Скеля Фреглов”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “Нижче нуля”
23.15 Х/ф “Експедицiя до

пекла”  

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 Наш край
6.25 Муз/ф “Ляльки”
6.50, 17.00 Мультфiльм
7.20, 20.30, 1.00 Х/ф

“Провiнцiйний роман”
8.30 Фестиваль
9.45 Україна i Швецiя на

перехрестi iсторiї
10.15 Портрети. Оксана

Паламарчук
10.45 Магiстр канарейкового спiву
11.10 Курорт Миргород. “Iсторiя без

легенд”
11.35 “Дахабраха”. Етно5хаос гурт
12.15 Музей Замойських у Козлувцi
13.00 Вечiр класичного романсу.

Спiває Тарас Штонда
13.35 Х/ф “Дiти та їхні днi

народження”
15.10, 2.20 Т/ф “Бузок”
18.10, 4.10 Д/с “Дике життя

Серенгетi”
19.00, 0.00 “Прайм5тайм” культури
19.25, 2.00 Поетична сторiнка. Iван

Малкович
19.40, 2.10 Михайло Зьола у

передачi “З iсторiї
грамзапису”

19.50, 0.25 Спiває Ярослав Гнатюк.
Опернi арiї

21.30 Г. Берлiоз. “Ромео i
Джульєтта”

23.05, 5.00 Таємницi Софiї Київської
23.20, 5.20 Музичнi легенди Бродвея

та Голлiвуда

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

16.30, 18.45, 20.50
Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”
7.00 Гладiатори
8.15 Свiтовий футбол
9.00 Бокс

11.10, 1.00 Сумо. Чемпiонат
Європи52008

12.25, 2.15 Трiатлон. Кубок Європи
12.55 Бодiбiлдинг. Чемпiонат свiту5

2008
13.40 Баскетбол. “Азовмаш” — БК

“Київ”
16.00 Трiатлон. Кубок Європи
16.45 Велоспорт
17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008
19.00 Футбол. Кубок UEFA. “Нансi”

— ЦСКА
21.05 KOTV News
21.40 Бокс. Д. Iнкін — К. Балсай,

Ю. Барашьян — З. Ердей

KИЇB
6.20 Резус5конфлiкт
7.00, 21.00, 3.35 Новини
7.20 Росiйське диво
8.05 Досягти мети
8.35 Про сiм’ю
8.55 Економiчний вiсник
9.30 Велика подорож
9.55 Робоче завтра

10.15 Дiм живих iсторiй
10.50 Топ510
11.30, 15.10 Мульти5буки
12.00 Сiм’я вiд А до Я
12.25, 0.00 Бенефiс композитора

Нiколо
13.35, 1.00 Телесерiал
14.35 Молодiжна служба
15.30, 4.50 Бенефiс композитора

Нiколо
17.50 Година мера
18.40, 2.40 Х/ф “Ледi на день”
19.50 Шанс
21.20, 3.55 Х/ф “Ледi на день”
22.30 Шанс5Models
23.30 Полiгон

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Ранкова молитва
6.05, 23.30 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
7.35 Родом з України
8.05 Крок до зiрок
8.35 Свiт православ’я
9.15 Хто у домi хазяїн?
9.45 Вихiднi по5українськи

10.05 Фа5фа, ля5ля
10.40 Король професiї
10.55 Наша пiсня
11.40 Унiкальна Україна
12.15 Служба розшуку дiтей
12.25 Парламент
13.20 Х/ф “Снiгова королева”
16.30 Кiно.ua
17.00, 19.55, 21.25 А. Кудлай.

“Спасибi за любов...”
18.15 Бiатлон. Кубок свiту
21.00 Новини
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото. Трiйка. Кено
23.00 М/ф “Лис Микита”

0.00 Король професiї

1+1
6.00 М/ф “Рiздвяний скарб Мiхея”
7.00 Велика книга
7.35 Х/ф “Нове плаття

короля”
9.05 Хто там?
9.55 Х/ф “Дивись, хто

говорить”
11.30 Х/ф “У пастцi часу”
13.15 Х/ф “Бiлоснiжка”
14.45 Криве дзеркало5новорiчне
19.30 ТСН
19.55 Х/ф “Фатальна красуня”
21.45 Червона Шапочка
23.20 Х/ф “Навiщо ми

одружилися?”

IHTEP
6.00 М/с “Джуманджi”
7.00 Хто убив Ю. Цезаря?
8.00 Х/ф “Мазунчик”

10.00 Доки всi вдома
10.40 Картата потата
11.20 Квадратний метр
12.00 Генiальний пустельник. Вiчна

музика Шварца
13.00 Х/ф “Три напiвграцiї”
16.20 Найрозумнiший
18.00 Позаочi
19.00 Новорiчний проект

“Однокласники”
20.00 Подробицi
20.30 Новорiчний проект

“Однокласники”
23.10 Х/ф “Шоу починається”

УКРАЇНА
5.45 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Спорт
7.10 Х/ф “Азіріс Нуна”
9.00 Подiї
9.25 Спорт
9.40 Листи Дiду Морозу

10.30 М/с “Мисливцi на привидiв”  

11.00 Бенефiс Г. Хазанова
13.15 Т/с “Глухар”
14.15 Х/ф “Кохання на островi”  

16.00 Суботнiй вечiр
19.00 Подiї
19.20 Спорт
19.30 Т/с “Куля�дура�2”
21.15 Х/ф “Десять причин моєї

ненавистi”
23.10 Х/ф “Фатальна жiнка”

HOBИЙ KAHAЛ
6.45 Х/ф “Острiв скарбiв.

Таємниця острова
скарбiв”

8.05 Х/ф “Родина Джетсонів”
9.35 Корисна площа

10.20 Зірковi драми
11.05 Х/ф “Вавилон�5. Легенда

про рейнджерів”
12.45 Х/ф “Найкращий друг

шпигуна”
14.10 Х/ф “Час вище за все”
15.55 Х/ф “Злодюжки”
17.30 Х/ф “Пригоди Джека

Хантера”
19.10 Х/ф “Iндиго”
20.50 Х/ф “Полiцейська

академiя”  

22.40 Зiрка караоке52
23.30 Спортрепортер
23.35 Х/ф “Занепалий”

ICTV
6.30 Факти
6.50 Х/ф “Детектив

Варшавскі”
8.30 Т/с “Нiж у хмарах”

10.15 Т/с “Леся + Рома”
11.20 Анекдоти по5українськи
11.40 Квартирне питання
12.45 Факти
12.55, 18.55 Спорт
13.00 Галiлео
13.20 Т/с “Вулицi розбитих

лiхтарiв”
14.15 Х/ф “Володар морiв. На

край землi”
16.50 Х/ф “Бiлявка з

претензiєю”
18.45 Факти
19.00 Х/ф “Брехун, брехун”
20.50 Х/ф “Година розплати”
23.15 Х/ф “Дванадцять мавп”

TOHIC
6.00 Спецпроект
6.25 Як це робиться?
7.00, 5.15 Сильнi свiту цього
7.25 М/ф “Казка про рибалку i

рибку”
7.55 М/ф “Гуси5лебедi”
8.30, 3.35 Зелена варта
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 Школа ремонту
11.00 За сiм морiв
11.30 Фотолайф
12.00 Хронiки крокодилiв
12.30 Х/ф “Давай пограємо”
14.10 Т/с “Сiмейне свято”
15.15 Х/ф “Мiльйони”
16.55 Афон. Священна гора
18.00 Усерединi суперказино
20.00 Х/ф “Королева

Боллiвуда”
21.45 Народ, забутий у Долині

фараонiв
23.00 Широка хода пiдробки

0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 9.00, 18.00, 20.30

Мультфiльм
7.30, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 Марвi Хаммер
9.30 Ключi вiд форту Буаяр

12.00 Новорiчна нiч52000
15.00 Х/ф “Голо”
16.00 М/с “Лiга справедливостi”
17.00 Фактор страху
18.30 Великий брат
21.00 Заборонена зона
22.00 Смiх без правил

0.00 М/с “Манускрипт нiндзя”

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 3.15, 5.13 Час

спорту
6.30 Час економiки
6.45, 8.45, 0.30 Огляд преси
7.00, 7.30, 21.00, 23.00, 0.00 Час

новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 3.25,

5.20 Бiзнес5час
7.50 Новобудова
8.00 — 0.00, 3.00 — 5.00 Час

новин. Щогодини
8.30 Бiстро5ТБ
9.30 Хронiка тижня

10.30 Не перший погляд
11.30 Автопiлот5тест
11.45 Технопарк
12.30 482. Iсторiя українського

бiзнесу
13.30 Драйв
14.30 Страва вiд шефа
15.30 Зверни увагу
16.30 “Арсенал”
17.30, 4.35 Час за Гринвiчем
18.20 Народний контроль
18.45 Київський час
19.15, 4.13 Тема тижня
19.30, 1.00 5 копiйок
21.20, 3.30 Велика полiтика
22.25, 2.35, 5.35 На межi

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри

10.25 Мультфiльм
11.05 Chatrix
13.35 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Т/с “Ворон”

HTH
6.00, 2.25 Особистий погляд
6.30 Блага Вiсть з Рiкком Реннером
7.00 Т/с “Марш Турецького�3”
8.50 М/с “Доктор Пес”
9.35 М/с “Iвон iз Юкона”

10.50 М/с “Оггi i кукарачi”
12.05 М/ф “Том i Джеррi”
13.00 Х/ф “Король сноуборду”
14.40 Х/ф “Жандарм i

жандарметки”
16.30 Правда життя
17.00 Т/с “Каменська�3”
19.00 Х/ф “Перл Харбор”
22.30 Х/ф “Щасливе число

Слевiна”

СТБ
5.20 Сучасна медицина. Чудеса i

сенсацiї
6.10 Мультфiльм
7.45 Еники5беники
8.10 Навколо свiту
9.00 Їмо вдома

10.00 Вусолапохвiст
11.00 Мультфiльм
12.25 Кубок гумору
14.45 “Пiднiмач пiнгвiнiв”
16.15 Х/ф “Приборкання

норовливого”
18.00 Неймовiрнi iсторiї кохання
18.55 Х/ф “Дiвчина без

адреси”  

20.35 Моя правда. Д. Дюжев
21.20 Незбагненно, але факт
22.10 Фантастичнi iсторiї. Вiщi сни
23.00 Х/ф “Ви не залишите

мене”  

OPT�Україна
5.00 Новини
5.10 Х/ф “Маленька

принцеса”
7.00 Служу Вiтчизнi!
7.30 М/с “Умiлець Меннi”, Доброго

ранку, Мiккi!”
8.20 Розумницi та розумники
9.00 Новини
9.10 Смак
9.40 Доки всi вдома

10.30 Фазенда
11.00 Новини
11.10 Т/с “Погануля”
12.50 Х/ф “Таксi�3”
14.20 Т/с “Вогонь кохання”
15.10 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Нехай говорять
18.10 Т/с “Слiд”
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.15 Т/с “Широка рiка”
21.20 Т/с “Лишитися живим”
22.10 Х/ф “Снiжнi пси”
23.50 Х/ф “Це могло статися з

тобою”

PTP ПЛАНЕТА
6.00 Сiльський час
6.25 Суботник
7.00 Х/ф “Сашка, любов моя”

10.00 Вiстi
10.10 “Вiстi”. Москва
10.45 Т/с “Росiя молода”
11.55 Мультфiльм
12.10 Смiхопанорама
13.00 Вiстi
13.20 “Вiстi”. Москва
13.30 Т/с “Марш Турецького.

Нове призначення”
14.20 “Городок”
14.45 Мультфiльм
15.05 Остання роль. Георгiй

Юматов
15.55 Вечiр “60 рокiв в обiд”
19.00 Вiстi
19.20 Х/ф “Усе по�чесному”
21.10 Х/ф “Труффальдiно iз

Бергамо”
23.40 Т/с “Марш Турецького.

Нове призначення”

НТВ СВIТ
7.00 Сьогоднi
7.20 Х/ф “Горбоконик”
8.30 Головна дорога
9.00 Сьогоднi
9.25 Кулiнарний двобiй

10.15 Ви будете смiятись!

10.40 Незбагненно, але факт
11.30 Таксi
12.00 Сьогоднi
12.30 Росiйська начинка
13.00 Квартирне питання
14.10 Т/с “Устинова, 6. Дiм�

фантом у придане”
14.55 Хокей. Матч зiрок КХЛ на

Краснiй площi
17.00 Х/ф “Затьмарення”
18.00 Сьогоднi
18.25 Х/ф “Новий рiк

скасовується!”
19.50 Концерт Вiтаса у Санкт5

Петербурзi “Повернення
додому52”

21.05 Т/с “Злочин буде
розкритий”

21.55 Професiя — репортер
22.20 Суд присяжних
23.10 Х/ф “Я повертаю Ваш

портрет...”
0.10 Випробування вiрностi

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.15 Х/ф “Блакитний лiд”
7.17 Новий день
8.40 Наша музика
9.10 Московськi профi
9.35 Д/ф “Москва

Першопрестольна”
10.00 Рорсоrn5TV
10.30 Подiї
10.45 Iсторiя держави Росiйської
10.50 М/ф “Ех, ти, Тишка, Тишка!”,

“Вухань”
11.25 Х/ф “Дикий собака

Дiнго”
13.00 Вiльний полiт
13.30 Подiї
13.45 Сто запитань дорослому
14.25 А. Пугачова “Згадуючи Рiздво”
15.20 Х/ф “Менi потрiбна

тiльки любов”
18.25 Браво, артисте!
20.00 Подiї
20.15 Т/с “Я — детектив”
22.00 Х/ф “Сплячий i красуня”
23.35 Пiсня О. Iванова “Залишся зi

мною, Олесю!”

КДРТРК
7.30 За київським часом
7.50, 16.00 30 сонячних поезiй
8.00 Веселi канiкули осенi
9.05, 17.20 Крихiтка
9.20, 14.30 Зустрiч для вас
9.50, 10.50, 13.45, 17.35, 19.45

Мультфiльм
10.00, 11.00, 13.15, 16.15, 17.45,

20.30 Хрещатик, 26
10.30, 21.20 Ближнi окраїни
11.45 Великi секрети
12.10, 21.40 Люди i долi
12.40, 22.10 Хiт5базар
13.10, 16.10, 21.15 Служба

розшуку дiтей
14.00 Олiмпiйськi меридiани України
15.15 Народний календар
15.25 Iсторичнi етюди
15.40 М/с “Клуб Суперкниги”
17.00 Панi, панночка, панянка
18.30 Театральний Київ
19.00 На своїй землi
19.20 Щаслива зiрка Коржових
20.00 Пiдсумки тижня
22.40 Пiлiгрим
23.00 Автографи

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Крейсер “Варяг”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Той, що пропав
безвiсти”

12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Т/с “Народжена

революцiєю”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Московськi днi, ночi

Лос�Анджелеса”
17.50 SMS5голосування
18.20 Х/ф “Бiлявка”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Бiлявка”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Чорне серце”

K1
7.00 Один день
7.25 Х/ф “Ключi вiд неба”
8.40 Х/ф “Зникла грамота”

10.00 Т/с “Одiссея”
10.50 Бiла акула
11.50 Х/ф “Вождь Віннету.

Нафтовий принц”
13.30 Вiдкритий свiт
14.25 Повiтрянi бої
15.15 Х/ф “Найшвидший

Iндiан”
17.30 Х/ф “Iспанська

англiйська”
19.45 У суботу ввечерi

СУБОТА
СІЧЕНЬ 11110000

13.15 1+1

БIЛОСНIЖКА
Режисер: Майкл Гомiлок

У ролях: Сара Реттерсон, Джемс Ян Райт, Дiана Рiгг, Бiллi Бартi
Казка. Давно�давно жили собi на свiтi шляхетний пан i його красуня�
дружина. Жили вони щасливо i багато, але одного разу в їхній будинок
прийшла бiда — господар замку овдовiв. З тих пiр його єдиною утiхою стала
дочка, яку за казкову красу назвали Бiлоснiжкою.

16.50 ICTV

БIЛЯВКА З ПРЕТЕНЗIЄЮ
Режисер: С. Маршалл.

У ролях: Р. Лi Кук, Дж. Сiмпсон, Л. Уїлсон, П. Енн Мiллер, Е. Дiк,
Л. Мiллер, У. Нельсон

Мелодрама. Комедiя. Дiвчина з маленького мiстечка приїжджає до Нью�
Йорка, щоб обрадувати i здивувати свого нареченого, i застає його в лiжку
з iншою. Вважаючи за краще знайти роботу в мегаполiсi, нiж повертатися
додому i зустрiтися зi своїми рiдними i друзями, вона влаштовується у
велику компанiю i несподiвано опиняється у розпалi корпоративної вiйни,
коли жiнка намагається вiдiбрати контроль над компанiєю у свого
колишнього чоловiка.

19.00 ICTV

БРЕХУН, БРЕХУН
Режисер: Т. Шейдiак.

У ролях: Дж. Керрi, М. Тiрнi, Дж. Купер, К. Елвес, Дж. Тiллi.
Комедiя. Флетчер Рiд — блискучий адвокат i невиправний брехун. Вiн за
звичкою бреше дружинi Одрi, сину Максу i вчить клiєнтiв пiдстроювати
правду пiд свої потреби, перекроювати iстину заради своєї вигоди. Дружина
покидає Флетчера через його шкiдливу звичку брехати, а син Макс в свiй
день народження, задуваючи свiчки на тортi, загадує тiльки одне бажання:
“Хочу, щоб мiй улюблений татко перестав постiйно брехати”.

19.00 HTH

ПЕРЛ ХАРБОР
Режисер: М. Бей.

У ролях: Б. Аффлек, Дж. Хартнетт, К. Бекiнсейл, К. Гудiнг<мол.,
Дж. Войт.

Мелодрама. Одного безхмарного ранку 1941 року японськi бомбардувальники
зависли над американською вiйськово�морською базою, щоб вiдправити на
дно флот США. У фiльмi двi сюжетнi лiнiї — вiйськова i романтична.

20.50 ICTV

ГОДИНА РОЗПЛАТИ
Режисер: Джон Ву.

У ролях: Б. Аффлек, А. Екхарт, У. Турман, П. Джаматтi, К. Фiорi,
Дж. Мортон.

Бойовик. Пригоди. Майкл Дженнiнгс — видатний комп`ютерний iнженер�
вiртуоз, що працює над суворо засекреченими мегапроектами. Пiсля
успiшного виконання роботи Майклу на спецiальному пристрої стирають
частину пам`ятi, щоб вiн не змiг пригадати жодних подробиць. Остання
справа Дженнiнгса — контракт на три роки вiд старого друга, пiсля
закiнчення якого герой повинен одержати чек на “скромну” восьмизначну
суму.

22.30 HTH

ЩАСЛИВЕ ЧИСЛО СЛЕВIНА
Режисер: П. Макгiган.

У ролях: Д. Хартнетт, Б. Уїллiс, Л. Лiу, М. Фрiмен, Б. Кiнгслi.
Трилер. Слевiну не пощастило — його помилково прийняли за iншого
хлопця. Це тiльки початок: iнший хлопець винен купу грошей вiдразу двом
кримiнальним авторитетам: Рабину i Босу. Опинившись у центрi
гангстерської вiйни, Слевiн також потрапляє під прицiл до невтомного
полiцейського детектива Брiковскi i знаменитого найманого вбивцi на
прiзвисько Добрий Кiт.

23.10 IНТЕР

ШОУ ПОЧИНАЄТЬСЯ
Режисер: Т. Дей.

У ролях: Р. де Нiро, Е. Мерфi, Р. Руссо, Ф. Фейзон, У. Шетнер, 
Н. Серрано, Д. де Нiро, Л. Харт.

Комедiя. Детектив лос�анджелеської полiцiї Мiтч Престон завжди хотiв бути
тiльки полiцейським. Але, на вiдмiну вiд старого Престона, його новий
напарник, патрульний Трей Селлерс, хоче бути полiцейським i... зiркою
телебачення одночасно!

23.15 ICTV

ДВАНАДЦЯТЬ МАВП
Режисер: Т. Гiллiам.

У ролях: Б. Уїллiс, Т. Гiллiам, Б. Пiтт, М. Ченс.
Трилер. Герой Брюса Уїллiса повинен зупинити божевiльного —
головнокомандуючого армiї “12 мавп”, який пiд шляхетним приводом
зрiвняти тварин з людьми винаходить вiрус, що знищує 98% населення
Землi.

23.20 1+1

НАВIЩО МИ ОДРУЖИЛИСЯ?
Режисер: Т. Перi.

У ролях: Т. Перi, Ш. Лiв, Дж. Джексон, М. Йоба.
Комедiя. Вiсiм нерозлучних друзiв i подруг, що нинi утворили мiж собою
сiмейнi пари, вiдпочивають у заснiжених горах Колорадо. Проте веселий
відпочинок захмарився звiсткою про невiрнiсть, що стала причиною розладу
в однiй з пар. Через це починаються розборки i в iнших молодих сiм`ях. Під
час снiгового уїкенду чоловiки i дружини обмірковують свої життя i
намагаються знайти баланс мiж обов`язками, зрадою i прощенням, щоб
мати можливiсть i далi залишатися разом.
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НЕДІЛЯ
СІЧЕНЬ 11111111

9.50 Весiльний банкет
10.15 Iмпровiзацiя Смс
10.30 Модний вирок
11.15 Смачно з Бiллом
11.45 Суботник
12.25 Т/с “Вiдчайдушнi батьки”  

13.10 Дiм моїх батькiв
13.30 Дитяча наука
14.00 Т/с “Королева мечiв”
14.45 Пiсня року
16.10 Х/ф “Хлопцi з вулицi Пал”  

17.45 Особистий погляд
18.10 Т/с “Непередбаченi

подiї”  

19.00 Караоке на Майданi
19.30 Шанс
22.50 Голлiвудськi спогади
23.20 Жiночий журнал

КIНO
6.00 Мультфiльм
8.00 Таксi
8.30 М/с “Оггi i кукарачi”
9.00 Мультфiльм
9.15 М/с “Скеля Фреглов”

10.00 Путiвник
10.35 Таксi
11.00 Особи
11.30 Book
13.15 Кiноманiя
15.00 М/с “Оггi i кукарачi”
15.45 Цирк Сонця
16.45 М/ф “Болто. Пошуки вовка”  

18.00 Т/с “Вiйна будинку”
18.30 Путiвник
19.00 Т/с “Вiйна будинку”
19.30 М/ф “Скеля Фреглов”
20.30 Цирк Сонця
21.30 Х/ф “Смертельне лезо”
23.15 Х/ф “Нижче нуля”

KУЛЬТУPA
6.00 Молитва за Україну
6.05 “Прайм5тайм” культури
6.30 Спiває Ярослав Гнатюк.

Опернi арiї
7.05, 17.05 Мультфiльм
8.15 Х/ф “Провiнцiйний

роман”  

9.15 Поетична сторiнка. Iван
Малкович

9.25, 19.50, 2.35 Михайло Зьола у
передачi “З iсторiї
грамзапису”

9.35 Т/ф “Бузок”
11.25 Д/с “Дике життя Серенгетi”
12.15, 22.50, 4.50 Таємницi Софiї

Київської
12.30, 23.10, 5.10 Музичнi легенди

Бродвея та Голлiвуда
13.10 Казка мого життя
13.30 Х/ф “Рiздво Єви”
15.05 Г. Берлiоз. “Ромео i

Джульєтта”
16.40, 0.35 Д/ф “Iван

Пономаренко”
18.20, 3.20 Х/ф “Шанс”
19.00, 0.00 Наш край
19.25, 0.20 Мiсто сонця
19.40, 2.25 Поетична сторiнка.

Василь Портяк
20.05, 2.50 Синi лебедi Анатолiя

Древецького
20.30, 1.00 Х/ф “Прикрасити

зали”
21.55, 3.10 Мирослава Которович.

“Сотворiння”
22.00, 4.00 Вердiвський баритон.

Роман Майборода

MEГАСПОРТ
6.30, 6.50, 8.00, 8.45, 10.55,

14.45, 18.45, 21.30
Мегафон

6.40 М/с “Олiмпiйський зоопарк”
7.00 Велоспорт
8.15 Futbol Mundial
9.00, 21.45 Бокс

11.10, 0.40 Сумо. Чемпiонат
Європи52008

12.35 Бодiбiлдинг. Чемпiонат
України52008

13.25, 2.00 Тенiс настiльний
15.00 Лижний марафон
17.45 Спортивнi танцi. Чемпiонат

України52008
19.00 Гiмнастика
23.40 KOTV News

0.10 Трiатлон. Кубок Європи

9.55 Т/с “Обережно, модерн!”
10.25 “Zirkus”. Шоу групи

“Нещасний випадок”
11.35 Таксi
12.00 Сьогоднi
12.35 Х/ф “Будьмо на “ти”
14.00 Д/ф “Архiв Мiкеладзе.

“Пекельнi батьки. Справа
2003 р.”

14.30 Надзвичайна подiя
15.00 Сьогоднi
15.30 Х/ф “Бiле золото”
17.00 Ви будете смiятись
17.15 Вiд смiшного до великого
18.00 Сьогоднi
18.30 Надзвичайна подiя
18.55 Слiдство вели...
19.45 Х/ф “Це все квiточки”
21.10 Т/с “Злочин буде

розкритий”
22.00 Сьогоднi
22.25 Суд присяжних
23.15 Подорож на Зоряному

Експресi

ТВ ЦЕНТР TVCI
7.20 Х/ф “Хай живе життя!”
9.05 Репортер
9.20 Д/ф “У любовi страху нема”

10.00 Нашi улюбленi тварини
10.30 Подiї
10.45 АБВГДейка
11.10 М/ф “Незнайка — поет”
11.30 Х/ф “Вона вас кохає”
12.50 Д/ф “Пустельник”
13.30 Подiї
13.45 Московськi профi
14.10 Запрошує...
14.35 Генiй мiсця
15.05 Т/с “Слiдство ведуть

ЗнаТоКи”
17.55 Смiх з доставкою додому
18.35 Новi пiснi у Новому роцi
19.30 Подiї
20.05 Т/с “Я — детектив”
21.45 Х/ф “Гудзик”
23.15 Х/ф “Менi потрiбна

тiльки любов”
5.30 Т/с “Я — детектив”
7.10 Новий день

КДРТРК
7.20 Пiдсумки тижня
7.50, 16.00 30 сонячних поезiй
8.00 На своїй землi
8.20, 10.30, 19.50 Мультфiльм
8.30 Сильний четвер

10.00, 20.45 Архiмiсто
11.00 Автографи
11.30, 18.25 Пiлiгрим
12.10 Панi, панночка, панянка
12.30 Зустрiч для вас
13.15, 15.35, 21.15 Служба

розшуку дiтей
13.20, 19.10 Домашнiй лiкар
13.40, 19.30 Вищий пiлотаж
14.00 Спорт i ми
14.20 Шлягер
15.40 М/с “Клуб Суперкниги”
16.15 Х/ф “Вiкно навпроти”
17.40 Кiнозустрiчi
18.55 Актуальна тема
20.00 Хрещатик, 26
20.30 Естафета
21.20 Х/ф “Усе життя”

ENTER�фiльм
6.00 Саундтреки
7.00 Мультконцерт
7.40 Х/ф “Мрiя”
9.50 SMS5голосування

10.20 Х/ф “Свiтлий шлях”
12.30 Голлiвуд. За лаштунками
13.00 Х/ф “Бiлявка”
15.10 SMS5голосування
15.40 Х/ф “Бiлявка”
17.50 SMS5голосування
18.20 Х/ф “Довiчно”
20.30 Голлiвуд. За лаштунками
21.30 Х/ф “Червона команда”
23.10 SMS5голосування
23.40 Х/ф “Книга долi”

K1
7.10 Х/ф “Зникла грамота”
8.20 Х/ф “Вождь Віннету.

Нафтовий принц”
10.00 Вiдкритий свiт
10.50 Х/ф “Сьомий згорток”
12.30 Х/ф “Салон краси”
14.20 Х/ф “Iспанська

англiйська”
16.35 Бiйцiвський клуб
17.30 У суботу ввечерi
19.15 Воїни
20.10 “Вечiрнiй квартал”
22.00 Х/ф “Блаженна”
23.45 Х/ф “Остаточний

монтаж”

K2
8.00 Народний суд
8.50 Жiночий журнал
9.15 Картата потата

СITI
6.05 Мультфiльм
7.05 Екстремальнi iгри

10.25 Мультфiльм
11.05 Chatrix
13.35 Мультфiльм
14.40 Chatrix
18.40 Екстремальнi iгри
21.40 Шоу
22.00 Знак долi
23.40 Т/с “Ворон”

HTH
6.00, 2.30 Особистий погляд
6.30 Всеперемагаючий голос

вiруючого
7.00 Повнота радостi життя
7.35 Т/с “Каменська�3”
9.25 М/с “Iвон iз Юкона”

10.25 М/с “Оггi i кукарачi”
11.10 М/ф “Том i Джеррi”
12.10 Бушидо. Схiднi єдиноборства
15.00, 4.30 Речовий доказ
15.30 Легенди бандитської Одеси
16.05 Т/с “Тiнi минулого”
18.00 Агенти впливу
18.30 Х/ф “Пiдземелля

драконiв”  

20.45 Х/ф “Лейк Плесiд —
озеро страху”

22.40 Х/ф “Урок виживання”

СТБ
6.20 Сучасна медицина. Чудеса i

сенсацiї
7.10 Зимовий жарт з...
8.10 Навколо свiту
9.00 Їмо вдома

10.40 Х/ф “Вусатий нянь”
12.00 Тварини в утробi
13.50 У пошуках iстини. Злети i

падiння мiстера Вертольота
14.40 Слiдство вели...
15.35 Телефiльм
16.00 Правила життя. Шлях у морок
17.00 Незбагненно, але факт
18.00 Паралельний свiт
19.00 Битва екстрасенсiв
19.50 Х/ф “Дiдусь у

подарунок”
21.40 Х/ф “Убити коропа”
23.25 Неймовiрнi iсторiї кохання

0.15 Х/ф “Єсенiя”

OPT�Україна
8.00 Новини
8.20 Малахов +
9.20 Модний вирок

10.20 Контрольна закупiвля
11.00 Новини
11.20 Т/с “Агент нацiональної

безпеки”
12.20 Детективи
13.00 Iншi новини
13.20 Зрозумiти. Простити
14.00 Новини
14.20 Т/с “Вогонь кохання”
15.10 Давай одружимося!
16.10 Федеральний суддя
17.00 Вечiрнi новини
17.20 Чекай на мене
18.10 Т/с “Слiд”
19.00 Т/с “Палаючий лiд”
20.00 Час
20.30 Т/с “Широка рiка”
21.30 Т/с “Лишитися живим”
22.30 Нiчнi новини
22.50 Х/ф “Кравець з Панами”

PTP ПЛАНЕТА
9.00 Надбання республiки
9.15 Сам собi режисер

10.00 Вiстi
10.30 “Вiстi”. Москва
10.45 Т/с “Росiя молода”
11.55 Мультфiльм
12.05 Мистецтво бути смiшним
13.00 Вiстi
13.20 “Вiстi”. Москва
13.35 Т/с “Марш Турецького.

Нове призначення”
14.30 Х/ф “Бути закоханим”
16.00 Вiстi
16.30 Надбання республiки
16.45 Заборонений обгiн. Геннадiй

Бачинський
17.35 Х/ф “Ми дивно

зустрiлися”
19.00 Вiстi
19.45 Х/ф “Жовтий дракон”
23.05 Вiстi +
23.25 Т/с “Марш Турецького.

Нове призначення”
0.15 Х/ф “Розсмiшити Бога”

НТВ СВIТ
5.00 Сьогоднi
5.10 Сьогоднi вранцi
7.25 М/ф “Дiдусь Мазай i зайцi”
7.35 Х/ф “Дiти капiтана

Гранта”
9.00 Сьогоднi
9.25 Ексклюзив

KИЇB
7.00, 21.00, 3.10 Новини
8.00 Росiйське диво
8.50 Шанс

10.00, 2.40 Резус5конфлiкт
10.40, 23.45 Шиканемо
11.30 Клуб Суперкниги
11.50 Церква “Посольство Боже”
12.20, 23.15 Золотий гусак
12.55 Баскетбол. УБЛ. “Будiвельник”

(К) — “Кривбасбаскет”
14.50 Шанс5Models
15.50 TVstart
16.20 Фестиваль “Родина”
18.25 Х/ф “Барак”
20.30 Тиждень моди
21.20, 3.30 Х/ф “Коханець”

5.10 Молодiжна служба
5.40 Мульти5буки

ПЕРШИЙ. EPA
6.00 Ранкова молитва
6.05 Концерт “Мелодiя двох

сердець”
7.45 Корпорацiя “Сiмба”
8.00 Сiльський час
8.25 Укравтоконтинент
8.45, 23.00 Фестиваль “Покров”
9.05 Поки батьки сплять
9.10 Пiдсумочки
9.15 Антивiрус для дiтей
9.30 Крок до зiрок

10.00 Iгри чемпiонiв
10.30 Нова армiя
11.30 Стильна штучка
12.00 Здоров’я
12.55 Аудiєнцiя
13.25 Благовiсник
14.00 Знайдемо вихiд
14.50 Служба розшуку дiтей
15.00 Мiж нами...
15.30 Д/ф “Європейськi стандарти

судочинства”
16.05 Бiатлон. Кубок свiту
17.55 Богатирськi iгри
19.00 КВН52008
21.00 Культурний фронт
21.30 Д/с “Червоний ренесанс”
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка. Кено
23.30 Король професiї
23.40 Оперативний об’єктив

0.00 Новини Європи

1+1
6.00 М/ф “Пiсня янгола”
6.30 Х/ф “Наталка�Полтавка”
7.40 Х/ф “Бiлоснiжка”
9.05 Лото5забава
9.55 М/с “Мої друзi Тигрик i Вiннi”

10.20 М/с “Мої друзi Тигрик i Вiннi”
10.45 Караоке на Майданi
11.30 Червона Шапочка
13.00 Х/ф “Сирота казанська”
14.25 Х/ф “Школа року”
16.15 Т/с “Некраса по�

американськи”
17.05 М/ф “Корпорацiя монстрiв”
18.35 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.05 Т/с “Моя прекрасна

нянька”
19.30 ТСН
20.20 Х/ф “Реальний тато”
21.55 Свiтське життя
22.40 Х/ф “Заповiт”

IHTEP
6.00 Х/ф “Каран i Арджун”
8.50 Янголи лавини
9.50 “Городок”

10.20 Україно, вставай!
10.40 Х/ф “Пес Барбос i

незвичайний крос.
Самогонники”

11.20 Х/ф “Великогабаритнi”
13.10 Х/ф “Золота рибка”
15.00 Концерт С. Ротару
18.00 Х/ф “Хочу дитину”
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф “Дозволь тебе

поцiлувати”
22.20 Х/ф “Французький

поцiлунок”

УКРАЇНА
5.35 Мультфiльм
6.30 Подiї
6.55 Спорт
7.10 Х/ф “Кохання на островi”  

9.00 Подiї
9.25 Спорт
9.40 Листи Дiду Морозу

10.30 М/с “Мисливцi на привидiв”  

11.00 Суботнiй вечiр
14.00 Зiрки гумору
15.15 Т/с “Куля�дура�2”
17.00 Х/ф “Крила янгола”
19.00 Подiї тижня
19.30 Т/с “Куля�дура�2”
21.15 Х/ф “Принцеса на бобах”
23.15 Х/ф “Капiтан Алатристе”

HOBИЙ KAHAЛ
6.10 Х/ф “Пригоди Джека

Хантера”
7.45 Церква Христова
8.00 Запитайте у лiкаря
8.30 Клiпси
8.55 Руйнiвники мiфiв53
9.55 Х/ф “Найкращий друг

шпигуна”
11.20 Х/ф “Злодюжки”
12.55 Шоуманiя
13.30 Ексклюзив
14.05 Аналiз кровi
14.40 Зірковi драми
15.25 Info5шок
16.10 Т/с “Татусевi доньки”
17.00 Х/ф “Пригоди Джека

Хантера�2”
18.45 Х/ф “Любов зла”
20.45 Х/ф “Полiцейська

академiя�2”
22.20 Файна Юкрайна
22.45 Comedy Club
23.35 Спортрепортер
23.40 Х/ф “Грошi на молоко”

ICTV
7.40 Факти
8.00 Т/с “Альф”
8.40 Х/ф “Бiлявка з

претензiєю”
10.25 Квартирне питання
11.05 Диво5люди
11.35 Спецрозслiдування
12.45 Факти
12.55, 18.55 Спорт
13.05 Т/с “Загубленi”
14.45 Х/ф “Брехун, брехун”
16.25 Х/ф “Година розплати”
18.45 Факти
19.00 Х/ф “Сьогоднi ти

помреш”
20.55 Х/ф “Ланцюгова

реакцiя”
23.00 Х/ф “П’янкий свiтанок”

TOHIC
6.00 Як це робиться?
6.30 Хронiки крокодила
6.50, 3.35 Спецпроект
7.35, 5.30 Зелена варта
8.05 М/ф “Диво5млин”
8.25 За сiм морiв
9.00, 19.00 Т/с “Усi люблять

Реймонда”
10.00 Школа ремонту
10.45 Усерединi суперказино
11.45 М/ф “Нiч перед Рiздвом”
12.35 Народ, забутий у Долині

фараонiв
13.40 Х/ф “Королева

Боллiвуда”
15.25 Усерединi суперавiаносця
16.25 Широка хода пiдробки
17.30 Х/ф “Моє кохання”
20.00 Х/ф “Краще пiзно, нiж

нiколи”
21.55 Неймовiрне тiло людини
23.00, 4.50 Сильнi свiту цього
23.16 Афон. Священна гора

0.15 Вiкторина

ТЕТ
6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00, 9.00 Мультфiльм
7.30, 19.30, 23.30 Дiм52
8.30 Мандрiвник Віпо

12.00 Новорiчна нiч52000
13.00 Баскетбол. Чемпiонат УБЛ.

“Днiпро” — “Полiтехнiка”
15.00 Т/с “Троє зверху�2”
15.30 Ключi вiд форту Буаяр
21.00 Заборонена зона
22.00 Забiйна лiга

0.00 М/с “Ельфiйська пiсня”

5�й КАНАЛ
6.01, 23.30, 2.15 Час5тайм
6.15, 7.05, 0.15, 5.13 Час спорту
6.30, 7.30, 19.15, 4.13 Тема тижня
6.45, 8.45, 0.30, 4.30 Огляд преси
7.00, 7.30 Час новин
7.35, 8.10, 22.15, 23.20, 5.20

Бiзнес5час
7.50 Зодчий
8.00 — 19.00, 22.00 — 0.00, 4.00

— 5.00 Час новин. Щогодини
8.30 Бiстро5ТБ
9.30 Вiкно в Америку
9.50 Улюблена робота

10.30 Феєрiя подорожей
11.10, 12.20 , 5 копiйок
13.30 Мотор5ТБ
14.30 Страва вiд шефа
15.30 Хронiка тижня
16.30 VIP5стажист
17.10 Палата
17.30, 4.35 Не перший погляд
18.30 На межi
19.30, 1.00 Майдан
21.00, 3.00 Час. Пiдсумки
22.25, 2.35, 5.35 Особливо

небезпечно

13.00 1+1

СИРОТА КАЗАНСЬКА
Режисер: В. Машков.

У ролях: М. Фоменко, Є. Шевченко, В. Гафт, Л. Дуров, 
О. Табаков.

Комедiя. У героїнi фiльму вчительки Настi в новорiчну нiч здiйснилася давня
мрiя: вона вперше в життi зустрiлася зi своїм рiдним батьком. Так до того ж
не з одним, а вiдразу з трьома! I кожен з них став доводити, що ось вiн�то i
справжнiсiнький!

14.25 1+1

ШКОЛА РОКУ
Режисер: Р. Лiнклейтер

У ролях: Дж. Блек, А. Паскаль, Л. Папаелiас, К. Стек, 
С. Сiлверман, М. Уайт, Л. Бебiн, Дж. К`юсак

Комедiя. Герой фiльму, гiтарист i спiвак Дьюї Фiнн, був ганебно вигнаний з
власної рок�групи! Недалекi партнери Дьюї з вокально�iнструментального
ансамблю не оцінили належно настирливий талант гiперактивного товстуна!
I дарма!

19.00 ICTV

СЬОГОДНI ТИ ПОМРЕШ
Режисер: Дон Е. Фонт Лерой.

У ролях: С. Сiгал, Е.Т. Крiсс, Л. Тернер, Дж. Трiмбл, К. Тай, 
С. Бакстон, Леслi<Енн Даун.

Бойовик. Драма. Макс Стiвенс — злодiй свiтового класу, який завжди
вибирав i успiшно здiйснював найскладнiшi пограбування. Але з кожним
роком робота ставала все бiльш небезпечною. I за наполяганням подруги,
Макс вирiшує пiти на свою останню i найбiльшу справу — пограбування
казино на $20 мiльйонiв у Лас�Вегасi.

20.45 HTH

ЛЕЙК ПЛЕСIД — ОЗЕРО
СТРАХУ

Режисер: С. Майнер.
У ролях: Б. Фонда, Б. Пуллман, О. Плетт.

Жахи. Лейк Плесiд, тихе озеро, приховане в невинних заповiдних лiсах
Америки, зачаровує своєю стародавньою красою. Але цi спокiйнi води
окутує страхiтлива таємниця, що загрожує загибеллю тим, хто захоче
розкрити її.

20.55 ICTV

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦIЯ
Режисер: Е. Девiс.

У ролях: К. Рiвз, М. Фрiмен, Р. Вейц, Ф. Ворд.
Бойовик. Недалеке майбутнє. Планета задихається вiд екологiчної кризи.
Група дослiдникiв на чолi з професором Шенноном розробляє рятiвну
технологiю отримання водню з води як джерела енергiї. Невiдомi особи
крадуть документи з розробок, а професор гине в результатi нещасного
випадку.

22.20 IНТЕР

ФРАНЦУЗЬКИЙ ПОЦIЛУНОК
Режисер: Л. Кездан.

У ролях: М. Раян, Т. Хаттон, К. Клайн, Ж. Рено.
Комедiя. Намагаючись повернути невiрного нареченого, головна героїня
вилiтає до Парижа. У лiтаку дiвчина знайомиться з чарiвним французом.
Намiри молодого чоловiка виявляються серйозними — вiн вирiшує
використати сумочку легковiрної мiс для зберiгання краденого.

22.40 1+1

ЗАПОВIТ
Режисер: Е. Кустурiца.

У ролях: У. Мiлованович, Л. Благоєвич, М. Манойлович, 
М. Петронiєвич.

12�рiчний хлопчик за заповiтом вмираючого дiда їде у велике мiсто, щоб
продати корову i на вирученi грошi: а)купити iкону, б)зiграти весiлля. У мiстi
хлопцевi переходять дорогу бандити...

22.40 HTH

УРОК ВИЖИВАННЯ
Режисер: С. Ф`юрi.

У ролях: Д. Лундгрен, А. Карзiс, К. Добо.
Бойовик/Пригоди. Сем Декер, вчитель у середнiй школi Лiнкольн, гроза
своїх екстремальних пiдопiчних. Сем — колишнiй спецназiвець, тому вiн
запросто залишиться пiсля урокiв з групою студентiв, що провинилися, вiд
яких можна чекати чого завгодно.

23.00 ICTV

П’ЯНКИЙ СВIТАНОК
Режисер: Р. Таунi.

У ролях: М. Гiбсон, К. Расселл, М. Пфайффер, Р. Хулiа, 
Дж.Т. Уолш, А. Хауард.

Трилер. Мел Гiбсон — колишнiй дiлок в свiтi наркомафiї, який стверджує, що
назавжди вийшов з гри i став чесним трудiвником. Курт Расселл — його
друг дитинства, полiцейський, який бажає спiймати на мiсцi злочину свого
однокласника. Приголомшливої краси Мiшель Пфайффер — господиня
ресторанчика “Текiла Санрайз”, закохана в колишнього наркодiлка, але ще
не вирiшила, кому все�таки можна вiрити.
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ОВНИ
Нинішній рі ви-

дастьсянаба атовда-
лішим. Ви з стрінете
нових ч дових др зів,
з я ими єднають
спільні інтереси, іде-
али.Самед хбратер-
сь ої єдності стим люватимежиттєвийпо-
ст п, захищатиме від не араздів. Сюрпри-
зом стане хобі, що перетвориться на дже-
рело стабільних приб т ів. Для дося нен-
ня ар’єрних спіхів вірними союзни ами
стан тьнаполе ливість і дисциплінованість,
онтроль емоцій, міння спрямов вати
енер іювправильнер слота терплячепра-
цювати під ерівництвом шефа. В першій
половині ро при от йтесяс млінновичи-
щати ав ієві стайні на сл жбі, надол ж ва-
ти проґалини та хвости в роботі, бо почи-
наючи з вересня доведеться змінити про-
фесійний рс. З метою вн трішньо о пе-
ревтілення більше працюйте над собою,
айтеся в ріхах, ви орінюйте вади, співч -
вайте іншим, вірте в се най раще, пра -
ніть статибла очестивими,милосердними
поприрізноманітні спо си. Тоді ілюзії спа-
д ть і вас ніхто не пошиє в д рні. У берез-
ні—травні роз вітнете чарівністю, потя не
на романтичні подви и, одна се нове —
давно заб те давнє. Доведеться з прита-
манним вам романтичним азартом повер-
н тисяназад, реставр вати зачахлі любов-
ні стос н и, вдихн ти в них нов іс р і ра-
дісно за р жляти з милим під м зи при-
страсті.

ТЕЛЬЦІ
По ли ані ма си-
мально продемон-
стр ватисвоюа тив-
ність, діловитість,
творчий потенціал.
Не розслабляйтеся,
любителів плести за

течією, форт на зрадить. С рмить ар’єр-
на тр ба, мерщій на старт, бла одатні Си-
ли Небес до посл ент зіастів, що пра -
н ть зійти на посадовий Олімп! Б дьте за-
взятими, мітливими, проявляйте ори і-
нальність праці, опанов йте про ресивні
методи и і тоді шефмолитиметься на вас.
Адім—цемісцезатиш тапідзаряд исил.
За оханим, що при ипіли один до одно о
(любов і др жба стали для вас поняттями
взаємопов’язаними), час перевести вза-
ємини вищ фаз — за онити союз. Не
зволі айте, вінець заче ався вас. Емоцій-
но насичена від поч ттів перша половина
ро найсприятливіша для щастя тих, хто
з олоднів за лебединою вірністю. Грошей
вистачатиме, злидні не спіт ають, а, почи-
наючи з листопада, матеріальний стат с
стрім о піде в ор .

БЛИЗНЯТА
Рі порад є твор-

чим і професійним
роз вітом, стрім им
д ховним злетом,
непідйомних справ
для вас не існ вати-
ме. Остері айтеся
махінацій. Б дьте а тивними, спіл йтеся з
людьми висо ої д ховної льт ри. Саме
партнери по роботі та шлюб дар вати-
м ть ч дові шанси для розвит , під ида-
тим тьплідні ідеї, допома атим тьреаліза-
ції зад мів.Фахова сфера—плацдармдля
про ресивних стартів, втілення іноваційних
техноло ій. Не пасіть задніх! Доведеться
розриватися між сім’єю та роботою, під
ріднимдахом—несолод о.Упершом пів-
річчі визначенорозпл т вати л б ина ро-
мадженихдавніх проблем.Неперетворюй-
тесянадомашньо о онсерватора-тирана,
зан дним прис іп ванням лише підштов-
х єте до пра матично о ди тат близь их.
З ле істюроз рібайте завали в стос н ах,

очищайтенав олишній психоло ічний іма-
теріальний простір від непотреб , повер-
тайте бор и, позбавляйтеся від до чли-
вих справ, наводьте лад поб ті та до -
ментах. А оловне — причеп рити д шев-
ний храм сепрощенням, вимести звідти
не ативні спо ади.Нехай ір отаобраз,що
осіла в пам’яті й висмо т є бла одатні си-
ли, ане в Лєт ! Мин ло о не змінити... На
любовном небосхилі сяятиме сонце, е-
рой серця роз риється з ідеально о бо .
Разом вам б де ці аво й омфортно, отож
зміцнюйте союз взаємопідтрим ою та від-
даністю. Корисно подорож вати — дале і
мандрів и принес ть дач .

РАКИ
Вам потрібно ра-

ти по- р пном , не
розмінюватися на
дрібниці, ставити пе-
ред собою лобальні
цілі йнаполе ливойти
до них. Я що ризи -
вати — то заради висо их дося нень. Ли-
ше с млінно ви он йте обов’яз и, обіцян-
и, і в ритичн мить вам Всевишній пош-
ле допомо . Ініціювати ардинальні зміни
не слід, вони самі вас наздожен ть. Роз-
віт бізнес передбачається ба атьох сі-
мейнихпар, одна для зба аченнявиб дь-
що повинні вийти на новий рівень ділових
стос н ів. Фінансовий стат с залежатиме
від дбайливості, пова и до інтересів парт-
нерів, міння рамотно баланс вати між
“хоч ” і “мож ”, ви ористов ючишансиз е-
ніальною винахідливістю. Роз р люйте
товстос мів із роз мом і пам’ятайте, що
с пийплатитьдвічі. Непідпис йтеділових
онтра тів (з люто о по червень) без он-
с льтації спеціалістів. На любовних тере-
нах все ч дово, за р тити інтриж вимас-
та и. Отож с м вати ні оли, б ло б бажан-
ня. Т т, я мовиться, на ловця і звір біжить.
У др ій половині ро доля прибиратиме
з вашо ожиття все,щоморально відійшло
чи заважає еволюції.

ЛЕВИ
Рі за ли ає до щас-
ливих змін. Особисте
життяфонтан ватиме
захопливими рома-
нами, одна вам слід
визначитися із с п т-
ни ом (претендентів

на р та серце не бра ватиме) і ство-
рити серйозний союз на висо их поч ттях
та спільних інтересах. Поталанить не е о-
їстичним амбітним Левам, а тим, чиє сер-
це зав’яло на самоті й ш ає свою поло-
вин . І т т ви пест нчи небес! Поставте-
ся з ма симальною відповідальністю до
розв’язання професійних проблем, ні о о
не посвяч йте в свої прое ти. Нехлюйство,
ле оважність — ваші воро и. Тримайте
р на діловом стартері, мобільно ре-
а йте на на ази ерівництва. Кінець січ-
ня—люто о — час спо с, б дьте обачні,
бо ризи єте потрапити на ачо авантюр.
У першом півріччі прибор айте апетити,
не ши йте, задовольняйтеся с ромними
достат ами. Ас етичний спосіб життя піде
на ористь. Не ат йтеся само рити ою,
навчайтеся об’є тивно оцінюванти події, і
тоді армонійно впишетеся непередба-
чен дійсність. Травень подар є радість
ар’єрно о сходження, а жовтень піднесе
любовні сюрпризи.

ДІВИ
Рі надзвичайної

ділової а тивності. Ви
ся нете ар’єрно опі-
, том тим, хто ви-

ріс із професійних
штанів, доведеться
змінити напрямо ді-
яльності, вийти із застою. Впровадж йте
новітні техноло ії, е сперимент йте з при-

таманною вам еніальністю дослідни а та
раціоналізатора, поповнюйте лави К лібі-
них та Ейнштейнів. Рвати стос н и з ом-
паньйонаминеслід, збері айтевірністьдав-
нім партнерам, армонійно співпрацюйте і
арт йтеся в он рентній боротьбі. Домо-
чадці стан ть ч довими помічни ами, тож
можна б де ор аніз вати сімейний бізнес.
Дбайтепро здоров’я, саме т т доляпо ла-
дає на вас особлив відповідальність, ви-
орінюйте по ані звич и. Рецепт хорошо о
самопоч ття — висо ий інтеле т альний
тон с, др жня атмосфера та люблене за-
няття, воно може б ти незвичним і не впи-
с ватися в за альноприйняті норми, але
нехай вас не ці авить ос д. Насолодж й-
теся, знімайтестресовенапр ження і оздо-
ровлюйтеся!

ТЕРЕЗИ
Виб детеенер ій-

ними, чарівними,
оптимістичними,
знайдете рідн д ш і
патиметесь сим-

патіях та поп лярно-
сті. У де о о нове охання з близь ою за
д хом людиною може спричинити розл -
чення з давнім с п тни ом. Із домочадця-
мистос н и вийд ть на спішний вито , ви
пере лянетеставленняоднедоодно о, по-
аєтеся ріхах, за ладившивласні прови-
ни і пробачивши їхні, тож дім перетворить-
ся на райсь обитель. Для відряджень,
мандріво , т ристичнихподорожейвдалою
б де др а половина ро . В цей час ви
дося нете льмінаційної план и ар’єрно-
о рост , оли інерційність може зі рати
злий жарт, пере лючивши (в разі нероз -
мінняцілі) насильнонасімейні т рботи. Та-
ємний фронт б ття, я ий не можна поп -
ляриз вати та роз олош вати, висмо т -
ватиме сили, але терпіть, смиренно несіть
хрест долі. У жовтні зможете вдихн ти на
повні р ди.

СКОРПІОНИ
Сімейним С орпіо-
нам, що переймають-
сядомашнімбла опо-
л ччям, дбають про
доброб т, таланитиме
найбільше.Маєтезви-
ти затишне сімейне

ніздо за останньою дизайнерсь ою мо-
дою: ремонт йте, оновлюйтемеблі, п й-
те модернове еле трообладнання. Ви зо-
бов’язані створити поб товий омфорт
д сі останніх на овихдося нень.З силь та
рошей не ш од йте, більше інвест вати-
метевбла опол ччярідних таоселі—біль-
ше матимете. Стос н и бать и—діти по-
теплішають,юні чадастан ть стим ломд -
ховно о вдос оналення, в аж ть шлях до
виход із застою.Холостя івромантичні за-
хопленняпроб дять із пра матичної спляч-
и, пожвавлять сердечний тон с — стане-
те ч йними, витонченими фантазерами. В
першом півріччі на адають про себе дав-
ні др зі, з я ими ви п д солі з’їли. Спіл й-
теся, солод о носталь йте, все, що б ло
між вами — святе і рішне, має піти обом
на ористь. Лихо о не з ад йте, а добре
візьміть на озброєння майб тнє.

СТРІЛЬЦІ
У вас ч довішанси

для злет в б дь-я ій
сфері діяльності. Від
вас вима ається інте-
ле т альнийшт рмта
вміння ви ористати
збі обставин з ма -
симальною прод тивністю. У першій по-
ловині ро с онцентр йте з силлянароз-
рібання сл жбових завалів. Міняти місце
роботи доля вам не дозволить— т т вста-
новлено запобіжни и, щоб навчилися ла-
дити з ерівництвом, сприймати рити
та за р ч вання айо без претензій, не

зловживати сл жбовим становищем. Зате
події вріднихпенатахпо ли ані піднестиви-
со о в ор , навчити розшифров вати під-
аз и небес, адже саме через домочадців
надходить інформація для пост п . З лис-
топада настане поле шення, ар’єрний
пресин зни не.Відч вшио рилення, змо-
жете діяти, я захочете, маніп лювати си-
т аціями на власний розс д, розрахов ва-
тинапідтрим др зів. І ніхто непосміє вас
тримати в тенетах рабства.

КОЗОРОГИ
Я що в мин лом ро-
ці ви не пасли задніх,
а завзято діяли, про-
являли с різь ініціати-
в , тепер перед вами
від ривається шлях

осяйних феєрвер ів. Удача посміхнеться
сл жбовцям та бізнесменам, ваш фінансо-
вий стат с підвищиться, приб т и зрост ть.
Нама айтеся взяти сит ацію під онтроль і
спрям вати її вприб т овер сло.Енер опо-
тенціал олосальний, міз и працюють блис-
че, і саме завдя и інтеле т ви спроможні

обі нати он рентів і вийтипереможцемна
тр довом фініші. На романтичних теренах
фіас о не зазнаєте, охати і б ти оханими
ціл ом реально, за мови, що працювати-
метенавіддач серця і аманця,е оїстівжде
падіння і тюрма самотності. В першом пів-
річчі ні о о не вчіть, не хиз йтеся роз мом,
нере лам йтесебе, знайте: ваші до матич-
ні нап чення, я ніж по серцю, нес ть а ре-
сію і роздрат вання, симпатії завоюєте пси-
холо ічним хистом, мінням тон о відч вати
настрійоточення, відч вайтеде, оли і я о-
ворити, аби натисн ти на потрібний важіль
вплив .Січень,лютий, вітень,вересень, р -
день— сприятливі місяці.

ВОДОЛІЇ
Рі зробить вас

м дрішими, ор анізо-
ванішими, сприятиме
армонії роз м та по-
ч ттів. Допоможе
зба н ти істинні цілі та
ідеали, позб тися ілю-
зій, оманливо о світобачення. Це почато

ново о12-річно оци л , деможна за лас-
ти бла одатне підґр нтя ба атьом про ра-
мам та дати поштовх їх реалізації з допо-
мо ою впливових др зів. Любовні союзи,
що переживали риз , або розпад ться,
або вос ресн ть на новом рівні. Вибирай-
те, за вами останнє слово, розл чатися чи
об’єдн ватися на нових принципах. Зреш-
тоюнаодинці аш не зварите, тіль и в па-
рі з обранцем, що повністю задовольняє
ваші примхи та інтереси, поблажливо ста-
виться до вад, можете б д вати подр ж-
ній альянс. Я що вони отові змиритися з
тим, що людин не можна змінити, а ли-
ше пристос ватися до неї, завдя и силі
либо о о охання, тоді ви наодинці не за-
лишитеся. Сфера бізнес в першій поло-
вині ро несе я плюси та і мін си, не ро-
біть став на апітали партнерів. Не бе-
ріть редити, влазити в бор и протипо а-
зано.

РИБИ
Вас очі ють пози-

тивні зміни в ар’єр-
ній діяльності, можете
розрахов вати на по-
міч впливовихпосадо-
вихдр зів, таємнепо-
ровительство вам Всевишній обіцяє. Гні-
тюча залежність від партнерів по роботі,
шлюб не повинна вибити із олії в першій
половині ро , пра ніть досамостійності та
незалежності, захоплюйте ори інальними
творчими ініціативами. Вони я смолос ип
мають освітлювати шлях пра матичном
оточенню, що волею долі опинилося по-
ряд і зосереджено лише на ви оді, одер-
жимепра тицизмом, топчевас абл ами.
Висвіточдобра, пам’ятайтепроце, тоді си-
ли небес транслюватим ть через вас ви-
со і енер етичні вібрації і нія і недр и не
посміють втопити вас в ба ні власниць их
помислів. Капітальний ремонт, вирішення
поб тових проблем вдасться на слав . Са-
мотні Рибизобов’язані з стріти (пра нітьдо
цьо о!) принца серця і мають шанс поб -
д вати щасливий шлюб. Березень, чер-
вень, жовтень принес ть дач
Під от вала Любов Шехматова,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 2009 ð³ê

У 2009 році планета бла одаті Юпітер, р хатиметься по с зір’ю Водолія, зна на ово о та творчо о про рес , інтеле -
т алів, оптимістів, знавців всьо о ново о та ці аво о. Це означає, що людство очі є роз віт на и, про ресивних техноло-
ій, либинно о опанов вання езотеричних на .

Міжнародний на ово-навчальний центр
інформаційних техноло ій та систем
Національної а адемії на У раїни

та Міністерства освіти і на и У раїни
о олош є он рс на право оренди державно о

нер хомо о майна
(03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40;

орп с 11, бло осподарчий)

1 об’є т оренди: нежитлове приміщення, о ремо розташована б дівля
осподарчо о бло за альною площею 28 м2, за адресою: м. Київ, проспе т
А адемі а Гл ш ова, 40. Можлива мета застос вання приміщення: розміщення
майстерні з поб тових посл . Стартова ціна оренди становить без ПДВ 30,13 рн
за 1 м2 в місяць.

2 об’є т оренди: нежитлове приміщення технічно о поверх орп с № 11 (права
половина) за альною площею 10 м2, за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а
Гл ш ова, 40. Можлива мета застос вання приміщення: розміщення обладнання.
Стартова ціна оренди становить без ПДВ 67,55 рн за 1 м2 в місяць.

3 об’є т оренди: нежитлове приміщення технічно о поверх орп с № 11 (ліва
половина) за альною площею 10 м2, за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а
Гл ш ова, 40. Можлива мета застос вання приміщення: розміщення обладнання.
Стартова ціна оренди становить без ПДВ 67,55 рн за 1 м2 в місяць.

4 об’є т оренди: нежитлове приміщення дах орп с № 11 (права половина)
за альною площею 10 м2, за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова,
40. Можлива мета застос вання приміщення: встановлення антен. Стартова ціна
оренди становить без ПДВ 660,37 рн за 1 м2 в місяць.

5 об’є т оренди: нежитлове приміщення дах орп с № 11 (ліва половина)
за альною площею 10 м2, за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова,
40. Можлива мета застос вання приміщення: встановлення антен. Стартова ціна
оренди становить без ПДВ 660,37 рн за 1 м2 в місяць.

Умови он рс :
1. У ладення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим Бюро Президії

НАН У раїни.
2. Страх вання майна на весь термін оренди на ористь орендодавця.
3. Дотримання вимо е спл атації об’є та та правил вн трішньо о розпоряд .
4. Стро дії оренди — один рі .
5. Відш од вання переможцем он рс витрат на незалежн оцін вартості

майна та п блі ацію о олошення про проведення он рс .
6. Відш од вання попередньом орендатор вартості ви онано о ним поточно о

ремонт .
7. Сплата авансово о платеж за два місяці оренди протя ом 3 бан івсь их днів

до дня підписання До овор оренди.

Для часті в он рсі йо о часни и повинні подати на роз ляд он рсної
омісії та і матеріали: заява про часть он рсі; опії до ментів про державн
реєстрацію часни а он рс ; посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів
(для юридичних осіб); довіреність представни юридичної особи, оформлен
належним чином; відомості про платоспроможність часни а он рс ;
зобов’язання часни а он рс щодо ви онання мов он рс ; зобов’язання
щодо своєчасної оплати орендної плати; опія дозвол ор анів пожежної безпе и
(п. 2.8. Правил пожежної безпе и в У раїні від 14.06.1995 р.) та опії інших
до ментів, я і дозволяють займатись ліцензованим видом діяльності.

Кінцевий термін приймання пропозицій: до 10.00 21 січня 2009 ро .
До менти надсилати запечатаном печат ою часни а онверті з надписом
“На он рс оренди” за адресою: 03680, МСП, м. Київ, проспе т А адемі а
Гл ш ова, 40; орп с 6.

Конта тний телефон: 526-15-70 (фа с), 503-95-61.

Кон рс відб деться 21 січня 2009 ро о 12.00 за в азаною вище адресою.



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Національна�а�адемія�на���У�раїни�

ГОЛОВНА�АСТРОНОМІЧНА�ОБСЕРВАТОРІЯ

проводить��он��рс�на�право���ладання�до�овор��оренди�нер�хомо�о�майна

До��ва�и�а�ціонерів!

17.02.2009�р.�об�11.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Божен�о,�87�

відб�д�ться позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�

ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“УКРКНИГА”�

КОРПОРАТИВНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ДАК

“УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ”�

(місцезнаходження:�

03680,�м.�Київ,�в�л.�Радищева,�12/16).

Порядо��денний�за�альних�зборів:

1. Про���ладання�товариством�правочинів.

2. Про�передач��в�оренд��майна�товариства.

3. По�одження�за�альними�зборами�товариства���ладання�до�оворів.

4. Від�ли�ання� (звільнення)� і� �творення� (обрання)� ви�онавчо�о� ор�ан�

товариства.

А�ціонери�товариства�мож�ть�ознайомитись�з�до��ментами,�пов’язаними

із�поряд�ом�денним�за�альних�зборів�а�ціонерів,�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Божен�о,�87.

А�ціонери� мож�ть� надсилати� свої� пропозиції� щодо� поряд��� денно�о

за�альних�зборів�ре�омендованим�листом�за�адресою:�03150,�м.�Київ,�в�л.

Божен�о,�87�не�пізніше�ніж�за�30�днів�до�дати�проведення�за�альних�зборів

а�ціонерів.

Реєстрація�а�ціонерів�для��часті� ��за�альних�зборах�б�де�здійснюватись

17.02.2009�р.�з�10.45�до�11.00.

Головне��правління��ом�нально�о��осподарства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�
з�ідно�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�30.10.2008�№�582/582�“Про�впоряд��вання

діяльності���сфері�поводження�з�поб�товими�відходами�(�рім�то�сичних�та�особливо

небезпечних)���м.�Києві”�о�олош�є��он��рс�на�зал�чення�підрядни�ів�(постачальни�ів

посл��)� по� вивезенню� твердих� поб�тових� відходів� (�рім� то�сичних� та� особливо

небезпечних)�з�територій�районів�м.�Києва�з�ідно�наст�пно�о��рафі��:

Прое�т�до�овор�,�вартість�замовлення,�термін�ви�онання�замовлення,�порядо��фінанс�вання

посл��,��ритерії�вибор��переможця��он��рс�,�а�та�ож�інші��мови,�пов’язані�зі�специфі�ою�надання

посл������ожном��районі,�б�д�ть�надані���с�ладі��он��рсної�до��ментації.

Кон��рс�б�де�проводитись�з�ідно�вищезазначено�о��рафі���в�приміщенні�Головно�о��правління

�ом�нально�о��осподарства�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�В.�Житомирсь�а,�15-А�(зал�засідань).

Кінцевий�термін�приймання�заяво��на��часть����он��рсі�—�20.01.2009�з�9.00�до�16.00.

За�довід�ами�та�отриманням��он��рсної�до��ментації�(без�оштовно)�звертатись�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�В.�Житомирсь�а,�15-А,��імната�205,�по�тел.�272-04-93.

Назва�район� Дата�проведення Час�проведення

1. Дарниць�ий�район 21.01.2009 9.00�

2. Шевчен�івсь�ий�район — 11.00

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по�м.�Києв��повідомляє�про

підс�м�и�приватизації�шляхом�ви��п��об’є�тів

�р.�А�державної�власності:

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�460,0��в.�м,�розташовані

за� адресою:� м.� Київ,� б�льв.� Л.� У�раїн�и,� 5� (літера� А),

приватизовані�юридичною�особою�за�3730296,0� �рн,�в� том�

числі�ПДВ�621716,0��рн;

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�371,7��в.�м,�розташовані

за�адресою:�м.�Київ,�б�л.�Л.�У�раїн�и,�5�(літера�А),�приватизовані

юридичною� особою� за� 3014244,0� �рн,� в� том�� числі� ПДВ

502374,0��рн.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідачів

Найд��Зіновія�Івановича,�Дол�олен�о�Оле�сандра�Ми�олайовича,�Головне��правління�житлово�о

забезпечення�Київсь�ої�місь�ої� державної� адміністрації� по� цивільній� справі�№�2-13826/07� за

позовом� ЗАТ”АБС-УКР”� до� Найди� З.І.,� Дол�олен�о� О.М.,� Головне� �правління� житлово�о

забезпечення�КМДА,� треті� особи:� Київсь�е�місь�е� бюро� технічної� інвентаризації� та� реєстрації

права� власності� на� об’є�ти� нер�хомо�о�майна,�Дворовий� авто�ооператив� по� б�дівництв�� та

е�спл�атації�індивід�альних��аражів.�“По�ровсь�ий”�про�визнання�недійсним�свідоцтва�про�право

власності�від�25.07.97�р.�серії�ГБ�№�7988,�визнання�недійсним�до�овор����півлі-продаж���аражно�о

бо�с��№ 50�(3�рівень)�в�ГБК�“По�ровсь�ий”.

С�дове� засідання� призначено� на� 10.00� 14� січня� 2008�ро��� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о�о

районно�о�с�д��м.�Kиєва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б�(с�ддя�Г�ль�о�Б.І.).

Яв�а�до�с�д��є�обов’яз�овою.�В�разі�неяв�и�відповідачів�Найди�Зіновія�Івановича,�Дол�олен�о

Оле�сандра�Ми�олайовича,� Головно�о� �правління�житлово�о� забезпечення�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�справа�б�де�роз�лядатись�за�наявними���справі�до�азами.

Апеляційний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�всіх�осіб,�я�і�бер�ть��часть���справі,���с�дове�засідання

��справі�№�22-8184/08�за�апеляційною�с�ар�ою�Балиць�о�о�А.В.�в� інтересах�Фадєєва�М.В.�на

заочне�ріщення�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від�30�липня�2007�ро���в�цивільній

справі�за�позовом�Марчен�а�А.Д.�до�Бодрова�М.М.,�Солдат�іна�І.В.,�Бодрової�М.Л.,�Малиша�А.А.,

Пєсоць�ої�С.А.,�Владимирова�І.П.,�Б�істова�Ю.В.,�Плас�іна�О.О.,�Ч�ма�а�В.П.,�Артюха�В.І.,�Фадєєва

M.B.,�3-тя�особа:�Головне��правління�земельних�рес�рсів�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

про� витреб�вання� земельної� ділян�и� із� ч�жо�о� неза�онно�о� володіння,�—� �� я�ом�� о�олошено

перерв�� до� 14� січня� 2009� ро��,� о� 9.50,� відб�деться� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Солом’янсь�а,�

2-А,�с�ддя�Заришня��Г.М.

Ви�зобов’язані�повідомити�про�причини�неяв�и.

Роз’яснюємо,�що���разі�неяв�и�за�ви�ли�ом�с�д��або�неповідомлення�с�д�про�причини�неяв�и

або�визнання�с�дом�причин�неяв�и�неповажними�справ��б�де�вирішено�с�дом���ваш��відс�тність

на�підставі�наявних�даних�та�до�азів.

Додат�ово�роз’яснюємо,�що�відповідно�до�ч.9�ст.�74�ЦПК�У�раїни,�з�оп�блі��ванням�о�олошення

про�ви�ли��особи,�я�і�бер�ть��часть���справі,�вважаються�повідомленими�про�час�та�місце�роз�ляд�

справи.

С�ддя�Г.М.�Заришня�

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� ви�ли�ає� Колесни�ова� Ед�арда�Оле�-

сандровича, я�ий� проживає� за� адресою:

м. Київ, в�л.�В.�Касіяна, б�д.�2-б, �в.�81, в

я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

справі�за�позовом�Не�ляд�О.В.�про�Колес-

ни�ова� Е.О. про� відш�од�вання�майнової�

та� моральної� ш�оди, що� відб�деться

22.01.2009�ро���о�14.00�в�приміщенні�с�д�

за�адресою:�03127, м.�Київ, в�л.�Пол�овни-

�а�Потєхіна, б�д.�14-а, �аб.�№4.

В�разі�йо�о�неяв�и�на�в�азан��дат��с�д

роз�лядатиме�справ��без�йо�о��часті.

С�ддя�А.�Нова�

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�в�я�ості�відповіда-

ча�А�апов��Ві�торію�Валеріївн�,�я�а�за-

реєстрована�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.

Вол�ова,�4,��в.�93,�в�с�дове�засідання,

я�е�призначено�на�22.01.2009�ро���на

10.00,�для�роз�ляд��справи�за�позовом

Філяніна� Д.В.� до� А�апової� В.В.� про

розірвання� шлюб�.� Яв�а� до� с�д�

обов’яз�ова,�при�собі�мати�паспорт.�Ад-

реса�с�д�:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о�о,

5-В,��аб.�32.

С�ддя�О.В.�Гре��ль

Втрачено� свідоцтво� про� право

власності� на� ім’я�Нетов�іної� Наталії

Володимирівни, видане� 19� жовтня

2005�р.�Головним��правлінням��ом�-

нальної� власності� Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації�на�1/2�части-

н��нежитлово�о�приміщення�площею

212,4� �в. м� адміністративно-�оспо-

дарсь�ої�спор�ди, я�а�розташована�в

м.� Києві� на� Спортивній� площі, 3,

поверх�7.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� (в�л.� Жилянсь�а,� 142)� �

зв’яз���з�роз�лядом�справи�за�позовом

Моторно-транспортно�о� страхово�о

бюро� У�раїни� до� Усато�о� Івана

Петровича� про� стя�нення� збит�ів

ви�ли�ає� відповідача� Усато�о� Івана

Петровича� в� с�дове� засідання� на

15.01.2009�р.�на�14.00�та�повідомляє,

що� в� разі� неяв�и� справа� б�де� роз-

�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�Кирилен�о�Т. В.
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Назва,�місце�розташ�вання

ор�ан�,�що�проводить��он��рс

Назва�об’є�та,�

місце�йо�о�розташ�вання

Можлива�мета�ви�ористання

приміщення

1 2 3

Головна�астрономічна

обсерваторія�НАН�У�раїни:�

м.�Київ,�03680,�в�л.�А�адемі�а

Заболотно�о,�27.�

Телефон�для�довідо��

526-23-58

Нежилі�приміщення,�1�поверх

�орп�с��під�отов�и�виробництва

ГАО�НАНУ�площею�206��в.�м�—

стартова�ціна�7,0��рн/�в.�м;

б�дівля�зб�дована�в�1964�р.

Нежилі�приміщення�в�частині

�орп�с��точної�механі�и�ГАО�НАНУ

на�2-м��поверсі�площею�32��в.�м,

стартова�ціна�7,0��рн/�в.

м/місяць;16��в.�м�—�стартова�ціна

8,5��рн/�в.�м/місяць:�на�3-м�

поверсі�—�площею�77,5��в.�м�—

стартова�ціна�7,0��рн/�в.�м/місяць;

б�дівля,�зб�дована�в�1990�р.

Необхідність�ремонт�,�примірний

обся���апітальних�в�ладень�—

100000��рн.

Розміщення�ор�анізацій,�що

займаються�на��ово-виробничою

діяльністю

Нежилі�приміщення,�павільйон

ШНА�площею�278��в.�м;�б�дівля,

зб�дована�в�1973�р.�Стартова�ціна:

8��рн/�в.�м/�місяць.�Необхідність

ремонт�,�примірний�обся�

�апітальних�в�ладень�—�40000��рн.

Адреса�об’є�та:�м.�Київ,�03680,

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�27.

Видання���раїнсь�ою�мовою

Нежиле�приміщення�площею

117,3 �в.�м�б�дівлі�матеріально�о

с�лад�;�б�дівля�зб�дована�в

1986 р.�Стартова�ціна:�31��рн/

1 �в.�м/місяць.�Необхідність

ремонт�,�примірний�обся�

�апітальних�в�ладень�—�30000��рн.

Адреса�об’є�та:�м.�Київ,�03680,

в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�27.

Виробництво

Зобов’язання�орендаря:���ладання�до�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�постановою�Бюро

Президії�НАН�У�раїни;�дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та;�страх�вання�орендовано�о�приміщення�на�весь

термін�дії�до�овор��оренди�на��ористь�орендодавця;��омпенсація�переможцем��он��рс��витрат�орендодавця

на�здійснення�незалежної�оцін�и�об’є�та�та�витрат�на�п�блі�ації�о�олошення�про��он��рс�за�встановленими

рах�н�ами�відповідних�засобів�масової�інформації;�сплата�авансових�платежів�за�1-2�місяці�оренди.

Перелі��до��ментів,�що�направляються�на��он��рс:�заява�про��часті����он��рсі;��опії�до��ментів�про�державн�

реєстрацію� �часни�а� �он��рс�;� посвідчені� нотарі�сом� �опії� �становчих� до��ментів� (для�юридичних� осіб);

довіреність�представни���юридичної�особи,�оформлен��належним�чином�(для�юридичних�осіб);�відомості�про

платоспроможність� �часни�а� �он��рс�;� зобов’язання� �часни�а� �он��рс��щодо� ви�онання� �мов� �он��рс�;

зобов’язання�щодо�сплати�орендної�плати:�довід�а�про�те,�що�до�ньо�о�не�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

Дата,�час�і�місце�проведення��он��рс�:�ГАО�НАН�У�раїни,�м.�Київ,�03680,�в�л.�А�адемі�а�Заболотно�о,�27;

малий��онференц-зал.

Кінцевий�термін�прийом��до��ментів�на��он��рс:�через�10��алендарних�днів�після�дати�п�блі�ації.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�23.12.2008�№�1440�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���січні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�січня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

З�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

З

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”
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Інстит�т�ботані�и�ім.�М.�Г.�Холодно�о�НАН�У�раїни�

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�НЕРУХОМОГО�МАЙНА

(01601,�м.�Київ,�Терещен�івсь�а,�2)

Ре�іональне�відділення�Фонд��державно�о

майна�У�раїни�по�м.�Києв��

повідомляє�про�підс�м�и�приватизації�об’є�та�малої

приватизації�(�р�па�А):

�ом�нальної�власності:

- нежилі� приміщення� за�альною� площею�268,8� �в.�м� (за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Артема,�11,�літера�А),�приватизовані�юридичною�особою

за�2�775�108,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�—�462�518,00��рн;

- нежилі�приміщення�за�альною�площею�64,0��в.�м�(за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Ярославів�Вал,�33,�літера�А),�приватизовані�юридичною�особою

за�668�880,00��рн,�в�том��числі�ПДВ�—�111�480,00��рн.

ОГОЛОШЕННЯ

інформація�про�надання�нер�хомо�о�майна�в�оренд�

в Інстит�ті�моле��лярної�біоло�ії�та��енети�и�НАН�У�раїни

Назва�майна Адреса

За�альна

площа,

�в.�м

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

Стартова

ціна

�рн./�в.�м�

1 2 3 4 5

Кімната�№12,��орп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

9,5

Розміщення�офіс�

та�на��ова

діяльність

55,80

По�рівля��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

20,0

Площад�а�

(антено-місце)

879,59

Технічний�поверх��орп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

87,6 Під�виробництво 46,72

Кімнати�№14-15,�23�та��оридор,�

що�їх�обмеж�є,�Корп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

98,0 Під�офіс 55,80

Кімната�№22��орп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

26,4 Під�с�лад 44,64

Кімната�№6-8,�першо�о�поверх�

та��оридор,�що�їх�обмеж�є;�

Кімнати�№№18-20;29-32

др��о�о�поверх��та��оридор,

що їх�обмеж�є��орп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

332,3

Під�офіс�та

виробництво

55,80

Кімната�№27�першо�о�поверх�,�

Корп�с�№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

11,7 Під�с�лад 44,64

Технічний�поверх��орп�с��№2

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

56,5�

75,3

Під�виробництво�

Під�с�лад

46,72

37,38

Виробничий�бло���орп�с��№4

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

71,6�

141,7

Під�виробництво�

Під�с�лад

48,20

38,56

Кар�асно�поб�тове�приміщення�

на�території�і-т�

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

10,3

Розміщення

майстерні

6,87

Кімната�№357��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

6,5 Під�офіс 78,06

Кімната�№239��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

43,0 Під�офіс 78,06

Кімната�№240��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

22,6 Під�офіс 78,06

Кімната�№165��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

34,0 Виробництво 54,06

Кімната�№104��орп�с��№1

03680,�м.�Київ,�

в�л.�Заболотно�о,�150

23,5

Для�на��ово-

дослідних�робіт

15,61

Громадянин��Т�рчин��Валерію�Іванович�,�останнє�відоме�місце�проживання:

м.�Київ,�в�л.�Світла,�6,��в.�29�необхідно�9.01.2009�ро���з’явитись�на�10.00�до

Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва:�м.�Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,

�аб.�10�для��часті���с�довом��засіданні�по�цивільній�справі�за�позовом�АКБ

“У�рСиббан�”�про�стя�нення�забор�ованості.

Наслід�ами�неяв�и�б�де�проведення�з’яс�вання�обставин���справі�на�підставі

до�азів,� про� подання� я�их� б�ло� заявлено� під� час� попередньо�о� с�дово�о

засідання.

С�ддя�Щасна�Т.В.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�10�люто�о�2009

ро���о�10.00�роз�лядатиметься�цивільна�справа�за�позовом�А�ціонерно�о

�омерційно�о�інноваційно�о�бан���“У�рСиббан�”�до�Горової�Наталії�Іванівни

про�стя�нення�с�ми�забор�ованості�за��редитним�до�овором.

Горова�Наталія�Іванівна,�29.08.1975�ро���народження�останнє�відоме

місце� проживання:� м.� Київ,� б�львар� Верховної� Ради,� 3-А,� �в.� 27,

ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача.

В�разі�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то���йо�о�відс�тність�на�підставі

наявних�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�О.�Кошиця,�5,��абінет�104.

С�ддя�C.M.�Р�бан

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�повідом-

ляє,�що�18.02.2009�ро���о�12.00�відб�деться

роз�ляд�цивільної�справи�за�позовом�Забродсь�ої

Н.Г.�до�Забродсь�о�о�В.А.�—�про�визнання�особи

та�ою,�що�втратила�право�на�жиле�приміщення.

Роз�ляд�справи�відб�деться�в�приміщенні�с�д�

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�11.

В�с�дове�засідання�ви�ли�ається�Забродсь�ий

Віталій�Анатолійович.�В�разі�неяв�и�зазначеної

особи�справа�б�де�роз�лян�та���йо�о�відс�тність.

С�ддя�Безименна�Н.В.

Голосіївсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

ви�ли�ає� відповідача� Ш�бін�� Н.М.,� місце

реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Терем�івсь�а,�11,��в.

144� в� с�дове� засідання� на� 30.01.2009� р.� на

14.00� �� справі� за� позовом�Ш�біна�М.О.� до

Ш�біної�Н.М.�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила�право��орист�вання�ж/п�та�зняття�її

з�реєстраційно�о�облі��.

Адреса� с�д�:� м.� Київ,� в�л.� П.� Потєхіна,�

14-А,��аб.�24.

С�ддя�В.А.�Неж�ра

Усіх�свід�ів�ДТП,

я�е відб�лося�вночі

з 22 на 23��р�дня�2008�р.

по проспе�т��Правди, 1,

біля�автомобільної

заправ�и�Л��оїл,

прош��подзвонити�за�тел.

8(050)161-4000�(Тетяна).

Подільсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� відповідачів:� Рибальчен�о� М.М.,

Заєць�Ю.П.,�Заєць�Ю.П.,�Заєць�В.М.,�Калита

Н.М.�та�повідомляємо,�що�роз�ляд�цивільної

справи� за� позовом�Калита� К.П.� в� інтересах

малолітньої�Калити�Є.К.�до�Рибальчен�о�М.М.,

Заєць�Ю.П.,�Заєць�Ю.П.,�Заєць�В.М.,�Калити

Н.М.�про�встановлення�поряд����орист�вання

�вартирою�відб�деться�26.01.2009�р.�о�14.30.

При�собі�мати�паспорт,�дор�чення.

В� разі� неяв�и� до� с�д�� справа� б�де

роз�лян�та���ваш��відс�тність�за�наявними��

ній�до�азами.

С�ддя�М.М.�Г�дзь

УМОВИ�КОНКУРСУ

1. Найбільша�запропонована�ціна�орендної�плати

2. У�ладання�До�овор��оренди�за�типовим�зраз�ом�НАН�У�раїни

3. Страх�вання� орендовано�о� майна� на� весь� термін� оренди,� на� �ористь

“Балансово�трим�вача”

4. Стро��дії�оренди�до�31.12.09�з�подальшою�пролон�ацією�з�ідно�з�чинним�за�онодавством

У�раїни,�правилами,�існ�ючими�в�НАН�У�раїни

5. Відш�од�вання� переможцем� �он��рс�� витрат� за� незалежн�� оцін��� вартості� майна� та

п�блі�ації�о�олошення�про�проведення��он��рс�

6. Для��часті�в��он��рсі�йо�о��часни�и�повинні�подати�на�роз�ляд��он��рсної��омісії�та�і

матеріали:

а) заяв��на��часть�в��он��рсі�із�зобов’язанням�щодо�ви�онання��мов��он��рс�;

б) �опію�стат�т��(для�юридичних�осіб,�завірен��нотарі�сом���поточном��місяці);

в) інші� �опії� до��ментів,� завірені� особистим� підписом,� печат�ою� і� датою� поточно�о

місяця:

* свідоцтво�про�державн��реєстрацію;

* довід�а�облстат�правління�(для�юридичних�осіб�про�в�лючення�до�ЄДРПОУ);

* свідоцтво�про�сплат��єдино�о�подат��;

* свідоцтво�про�реєстрацію�платни�а�подат���на�додан��вартість;

* �опію�особисто�о�паспорт���ерівни�а�ор�анізації,�або�ФО-П�(стор.�1,�2,�3,�11):

�)довід���про�наявність�та�ре�візити�від�рито�о�рах�н��;

д) відомості� про� платоспроможність� �часни�а� �он��рс�� (�опія�фінансово�о� звіт�� за

останній��вартал).

7. Кінцевий�термін�прийняття�пропозиції�—�15.01.2009�до�17.00.

8. До��менти�надсилати���запечатаном��печат�ою��часни�а��он��рс���онверті,�з�надписом

“На��он��рс�оренди”�за�адресою:�01601,�м.�Київ,�Терещен�івсь�а,�2.�Телефон�234-85-11

��зр�чний�спосіб.�Ознайомитись�з�об’є�тами�можна�за�місцем�їх�розташ�вання.�Кон��рс

відб�деться�16.01.09�о�10.00�за�в�азаною�адресою.

Повна�хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення,

�в.м.

Ви�ористання

приміщень

орендарем

Мінімальна

став�а�—�оренд.

плати�за�1��в.�м

Нежитлові�приміщення

4 поверх��адмін�орп�с�

в�л.

Терещен�івсь�а,�2

105,3 Офіс 126,84

Нежитлові�приміщення�

1�поверх��адмін�орп�с�

в�л.

Терещен�івсь�а,�2

19,1 Офіс 125,61

Приміщення�напівпідвал�

в�л.

Терещен�івсь�а,�4

168,0

Розміщення

майстерні

92,91

Приміщення�напівпідвал�

в�л.

Терещен�івсь�а,�4

29,98

Розміщення

майстерні

92,91

Приміщення�2�поверх�

флі�еля

в�л.

В. Житомирсь�а,�28

36,2 Офіс 75,53

Частина�приміщення

б�дівлі�польової

лабораторії

в�л.�А.�Лебедєва,�1 120,0 Під�виробництво 22,09

Частина�

1-поверхово�о�павільон�

в�л.�А.�Лебедєва,�1 180,0 Під�виробництво 22,09

Приміщення�

напівпідвал�

в�л.

Терещен�івсь�а,�4

59,9 Під�виробництво 92,96

Приміщення�майстерні в�л.�А.�Лебедєва,�1 60,0 Під�виробництво 22,51

Частина�приміщення�на

1�поверсі�б�дівлі

польової�лабораторії

в�л.�А.�Лебедєва,�1 128,64 Під�виробництво 28,47

Умовами��он��рс��па�передач��в�оренд��майна�НАН�У�раїни�є:

- зобов’язання�орендаря���ласти�до�овір�оренди�за�типовим�зраз�ом,�затвердженим�постановою

Бюро�Президії�НАН�У�раїни;

- дотримання�вимо��е�спл�атації�об’є�та;

- страх�вання� орендовано�о� приміщення� на� весь� термін� дії� до�овор�� оренди� на� �ористь

орендодавця;

- �омпенсація�переможцем��он��рс��витрат�орендодавця�на�п�блі�ацію�о�олошення�про��он��рс;

- орендар�повинен�сплатити�авансовий�платіж�за�1�м-ць�оренди.

Дата�та�час�проведення��он��рс�:

- 19�січня�2009�ро���о�12.00.

Кінцевий�термін�прийняття�пропозицій��часни�ів��он��рс��—�15�січня�2008�ро��.

З��сіх�питань�звертатись�за�телефоном�526-96-22;�фа�с�526-07-59.

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3410
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Катерина ВИНОГРАДОВА,
а триса:
— Після то о, я я поб вала в

Альпах, най расивіша зима, я на
мене, саме там. Надзвичайно ма-
льовничі ірсь і раєвиди поєд-
н ються із расою долин, ожна з
я ої має аз ов назв . В Альпах
незвичайно пре расна зима, і о-
ли Лапландія дале о, то для ма-
лень ої дитини най раще їхати в
Альпи, я що оворити про зим в
європейсь их раїнах.

Юрій НАГУЛКО, х дожни :
— Коли я б в малим, в У раїні

б ли най ращі зими! В цьом ро-
ці теж більш-менш расива.

Справжні зими б вають північні-
ше — в тайзі, Фінляндії, Швеції,
С андинавії. Найбільше із зимо-
вих свят я люблю Різдво — ста-
ровинне свято, я е імпон є мо-
єм вн трішньом світ . Люди
стають та ими добрими. У них є
щирість, радість, любов — це,
власне, те, що об’єдн є людей.
Люди стають та ими, я ими во-
ни повинні б ти. Немає злості,
злоби, хіба що на політичній аре-
ні.

О сана ГУТЦАЙТ, телевед ча
"Ново о анал ":
— Най расивіша зима, напевно,
Швеції!

Íàéêðàñèâ³øà çèìà...

Леонід ГРАЧ, народний деп тат:
— Дід Мороз і Сні ронь а. Мені подобалися реалії

новорічно о свята: дитинстві завжди ц еро не ви-
стачало, вони б ли рід істю, том під ялин бать и і
лали дов і ц рові ц ер и і пряни и. Діди Морози і
Сні ронь и висіли лише на ялинці. У ті часи б ло не
до то о, щоб ці новорічні персонажі ходили і роздава-
ли подар н и.

Леонід ГОПАНЧУК, х дожни :
— Дванадцять місяців із однойменної аз и "12 мі-

сяців". Вони мені більше подобалися, ніж традиційні Дід
Мороз і Сні ронь а, отрі мене не д же звор ш ва-
ли. Місяці оворили начебто та і самі слова, я і Дід
Мороз, але чимось б ли схожі на мо о бать а — та і
ж спо ійні й роз мні. Я пам’ятаю, я сидів біля печі, чи-

тав цю аз і б ло д же затишно! У ній відч валася
доброта, д шевність, тепло... Уявити лише: зима, но-
вий рі , морози, заметіль, а м дрі Місяці стоять біля
во нища і відч вається атмосфера доброти, спо ою,
передбачливості.

Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Улюблений ерой?.. Серед радянсь их м льтфіль-

мів є ба ато про Діда Мороза. Мені д же подобався
"Н , постривай!" — візитна листів а м льтфільмів. У
ньом д же арно по азано новорічне свято. До Баби-
Я и мене ні оли не б ло особливо о позитив , а ось
Дід Мороз і Сні ронь а — ці аві персонажі. На Захо-
ді це Санта-Кла с, нас — святий Ми олай, прототип
Діда Мороза. Та ож д же ці аво, оли на змін старо-
о ро приходить новий в образі мало о хлопця.

ßêèé âàø óëþáëåíèé
íîâîð³÷íèé ïåðñîíàæ?

Êèÿíè ïàòð³îòè
âëàñíî¿ çèìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Â Óêðà¿í³ — 34 %
2. Ðîñ³¿ — 24 %
3. Ô³íëÿíä³¿ — 17 %
4. Êàíàä³ — 14 %
5. Åêâàòîð³àëüí³é Ãâ³íå¿ — 12 %

Áèê Âàñÿ íà Ìàéäàí³
Ñïèðòí³ íàïî¿ êîñòþìîâàíîìó ãåðîþ 
âæèâàòè ìàéæå çàáîðîíåíî
Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

До почат Ново о ро
залишилися не лічені дні,
а одини. Справжнім міс-
цем паломництва иян та
остей столиці У раїни з
дітьми став майдан Неза-
лежності. Там вони мо-
ж ть побачити оловн
ялин , сфото раф ватися
з Дідом Морозом та Сні-
ронь ою, а та ож з різ-

ними аз овими ероями,
серед я их найпоп лярні-
ший би Вася.

Ïîðàõóâàòè Ä³ä³â Ìîðîç³â òà
Ñí³ãóðî÷îê, ÿê³ ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ãî-
ëîâíî¿ ÿëèíêè Óêðà¿íè íà ñòî-
ëè÷íîìó ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³,
òÿæêî. Äóæå áàãàòî á³ëÿ ë³ñîâî¿
êðàñóí³ é êàçêîâèõ ãåðî¿â, òà îäèí
³ç íèõ — áèê Âàñÿ — îñîáëèâî
ïîïóëÿðíèé ñåðåä ä³òëàõ³â, ³ ìàé-
æå êîæåí õî÷å ç íèì ñôîòîãðà-
ôóâàòèñÿ. Ùî íå äèâíî — íà-
ñòóïíèé, 2009-é, ð³ê Çåìëÿíîãî
Áèêà.

Ìàñêîþ áèêà Âàñ³ ìàñêóºòüñÿ
32-ð³÷íèé Â³òàë³é, ÿêèé ïðàöþº
â òèð³ êè¿âñüêîãî Ïàñàæó. Â íå-
çâè÷í³é ðîë³ â³í âèñòóïàº âïåðøå.
Êîëè ÷îëîâ³êîâ³ çàïðîïîíóâàëè
òàêå àìïëóà, çãîäèâñÿ áåç âàãàíü.
² éäåòüñÿ òóò íå ò³ëüêè ïðî ãðî-
ø³, à é ëþáîâ äî ä³òåé.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ, â³í çàâ-
æäè íå â³ä òîãî, ùîá ïîçàëèöÿ-
òèñÿ äî ä³â÷àò, ÿê³ çàçâè÷àé ùè-
ðî ñì³þòüñÿ ³ íå ñòîðîíÿòüñÿ
îá³éì³â áèêà Âàñ³. À îñü ³ç îä-
í³ºþ ïðåäñòàâíèöåþ ïðåêðàñíî¿
ñòàò³ ñòàâñÿ êóìåäíèé âèïàäîê.
"ß ï³ä³éøîâ äî íå¿, æàðòîìà âè-
õîïèâ ³ç ðóê ïëÿøêó ïèâà é ïî-
÷àâ óò³êàòè. Ä³â÷èíà í³÷îãî íå
çðîçóì³ëà, ³ ìè ï³ä ñì³õ ïðèñóò-
í³õ çðîáèëè íàâêîëî ÿëèíêè òðè
"êîëà ïîøàíè",— ðîçïîâ³äàº Â³-
òàë³é.

Íà çàïèòàííÿ, ÿê â³í òà ³íø³
ïåðñîíàæ³ äèòÿ÷èõ êàçîê ç³ãð³-
âàþòüñÿ â³ä ìîðîçó, ÷óþ ó â³äïî-

â³äü: "Ñèãàðåòàìè òà êàâîþ àáî
÷àºì. Ìîæíà â îá³ä âèïèòè ãðàì
ï’ÿòäåñÿò ÷îãîñü ì³öí³øîãî, àëå
íå á³ëüøå. ßêùî ðîáîòîäàâåöü
çëîâèòü òåáå íàï³äïèòêó, âæå
çàâòðà äîâåäåòüñÿ çàéìàòèñÿ
ïðàöåâëàøòóâàííÿì". Íà ïðî-
õàííÿ "Õðåùàòèêà" ñôîòîãðàôó-
âàòèñÿ, íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ êîí-

êóðåíò³â, áèê Âàñÿ çãîäæóºòüñÿ
áåç âàãàíü ³ äåìîíñòðóº íåïîãà-
íèé àêòîðñüêèé õèñò. Àëå ï³ñëÿ
"ôîòîñåñ³¿" äëÿ ãàçåòè îäðàçó æ
âèðóøàº â ïîøóêàõ ïîòåíö³éíèõ
êë³ºíò³â. Çà äåíü ó áóäí³ áèê Âà-
ñÿ çàðîáëÿº 600—700 ãðèâåíü, à
ó âèõ³äí³ öÿ ñóìà, çâ³ñíî, çðîñ-
òàº
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Найкрасивіша зима:
 

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âí³÷íèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —
2...—4°Ñ, âíî÷³ —5...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî —4°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —11...—13°Ñ,
âíî÷³ —11...—13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—4°Ñ, âíî-
÷³ —10...—12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—3°Ñ,
âíî÷³ —3...—5°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Би Вася надзвичайно поп лярний серед дітлахів
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Â³òàííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç Íîâèì ðîêîì 
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì

Äîðîã³ êèÿíè!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç Íîâèì 2009 ðîêîì

òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
ß íàäçâè÷àéíî âäÿ÷íèé óñ³ì êèÿíàì çà

äîâ³ðó, ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêó. Ùå îäèí
ð³ê, ùî ìèíóâ, âêîòðå äîâ³â ìîþ â³ääà-
í³ñòü, ïîâàãó òà ëþáîâ äî âàñ.

Îçèðíóâøèñü, ìîæíà ñì³ëèâî ñêàçàòè,
ùî 2008 ð³ê áóâ ïðîæèòèé íåäàðìà. ×à-
ñîì íàì áóëî äóæå ñêëàäíî, àëå, íåçâà-
æàþ÷è íà öå, ìîÿ êîìàíäà àêòèâíî ïðà-
öþâàëà, àáè ðåàë³çóâàòè âñ³ ïëàíè òà ö³-
ë³, íàì³÷åí³ íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó. Öåé ð³ê
çáàãàòèâ íàñ íîâèì äîñâ³äîì, çãóðòóâàâ ³
äàâ ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå âèñòîÿòè, à é
ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó. Îäíàê âñå, ùî áóëî çðîáëå-
íî ïðîòÿãîì ðîêó — çðîáëåíî ñàìå çàâäÿ-
êè âàøîìó ñïðèÿííþ òà ï³äòðèìö³! ßê
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ÿ íàìàãàþñÿ

âèð³øóâàòè ïðîáëåìè êîæíî¿ îêðåìî¿ ñ³ì-
’¿, êîæíî¿ âóëèö³, êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Ïåðåäóñ³ì ÿ ñåðöåì âáîë³âàþ çà áàáóñü ³
ä³äóñ³â, ÿê³ çàñëóãîâóþòü íà âåëèêó øàíó
òà ëþáîâ. Ùèðî ëþáëþ ¿õ ³ ðîáëþ âñå â³ä
ìåíå çàëåæíå, ùîá ¿õíº æèòòÿ áóëî ùàñ-
ëèâèì òà ñïîê³éíèì, àáè âîíè â³ä÷óâàëè
ìîþ òóðáîòó.

Ðîáîòà ì³ñüêî¿ âëàäè ôîðìóâàëàñÿ çà
ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè, ñïðÿìîâàíè-
ìè íà ïîêðàùåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ êèÿí,
òîìó ìàëà âèðàæåíó ñîö³àëüíó íàïðàâëå-
í³ñòü. Àäðåñí³ ìàòåð³àëüí³ âèïëàòè îòðè-
ìóâàëè âñ³ ìåøêàíö³ Êèºâà, ÿê³ ïîòðåáó-
âàëè äîïîìîãè. Ìè çàïðîâàäèëè áåçêîø-
òîâíèé ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ âñ³õ
ïåíñ³îíåð³â. Òàðèôè íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè íå ï³äíÿëèñÿ íàâ³òü íà êî-
ï³éêó äëÿ ïåðåñ³÷íèõ êèÿí. Ìè çíàéøëè
äîäàòêîâ³ øëÿõè çàëó÷åííÿ êîøò³â äî áþ-

äæåòó ì³ñòà ³ çá³ëüøèëè éîãî ó 5 ðàç³â. ²
íà öüîìó íå çóïèíèìîñÿ. Íàñòóïíîãî ðî-
êó ìè ðåàë³çóºìî ñîö³àëüíî ñïðàâåäëèâó
³í³ö³àòèâó “Áàãàò³ ïëàòÿòü çà á³äíèõ” ³ îáî-
â’ÿçêîâî çáåðåæåìî ñîö³àëüíå ñïðÿìóâàí-
íÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè.

Ó 2008 ðîö³ ìè ïîáóäóâàëè òà â³äêðèëè
9 çàêëàä³â îñâ³òè — öå íîâ³ øêîëè ³ äèòÿ-
÷³ ñàäî÷êè äëÿ þíèõ êèÿí. Çíà÷íî ñêîðî-
òèëàñÿ êâàðòèðíà ÷åðãà — ó ñòîëèö³ çâî-
äÿòüñÿ áóäèíêè äëÿ â÷èòåë³â, ìåäèê³â, äëÿ
ìîëîäèõ ñ³ìåé. Àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ
òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà ì³ñòà: ïðî-
äîâæóºòüñÿ áóä³âíèöòâî âóë. Çäîëáóí³â-
ñüêî¿, òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâ-
ñüê³é ïëîù³, Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó.

Íàñòóïíîãî ðîêó íàñàìïåðåä óâàãà ïðè-
ä³ëÿòèìåòüñÿ îá’ºêòàì, ÿê³ ìàþòü âåëèêå
ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ, çàáåçïå÷óþòü æèòòº-

ä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà. Ïðîäîâæèòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ íàâ÷àëüíèõ òà ìåäè÷íèõ çàêëàä³â,
áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê òà
ìîñò³â, íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.

ß ãàðàíòóþ ñâîþ îñîáèñòó ï³äòðèìêó
êîæíîìó êèÿíèíó, ÿêèé ïîòðåáóâàòèìå
äîïîìîãè. Îá³öÿþ — çà âàøî¿ ï³äòðèìêè
ó 2009 ðîö³ ìè çðîáèìî íàáàãàòî á³ëüøå.

Ùèðî áàæàþ âàì ïðîâåñòè íîâîð³÷í³ ³
ð³çäâÿí³ ñâÿòà ó êîë³ ð³äíèõ ëþäåé òà ùè-
ðèõ äðóç³â! Íåõàé íåãàðàçäè òà ïðîáëåìè
çàëèøàòüñÿ ó ìèíóëîìó, à Íîâèé 2009 ð³ê
âè çóñòð³íåòå ó ï³äíåñåíîìó íàñòðî¿, ç³
ñâ³òëèìè ïîìèñëàìè òà íàéêðàùèìè ñïî-
ä³âàííÿìè!

Çëàãîäè, òåïëà, çäîðîâ’ÿ òà ðàäîñò³ âàì
ó Íîâîìó ðîö³!

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження тарифів 
на теплову енергію, встановлення та

погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення 

і постачання гарячої води 
для бюджетних установ 

та інших споживачів

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1780/1
від 25 грудня 2008 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента України від
03.10.2008 № 905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008
року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року "Про
заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та си�
туації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для
українських споживачів", Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теп�
лової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 10.06.2006 № 955, постанов Національної комісії регулювання елек�
троенергетики України від 26.06.2008 № 785 "Про затвердження тарифів на виробництво теплової енер�
гії "АЕК "Київенерго", від 24.07.2008 № 857 "Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії
ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" та з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Çàòâåðäèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ"Êè¿âåíåðãî" òà ÇÀÒ"ÅÊ"Äàð-
òåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñêó áþäæåòíèì óñòà-
íîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì ³ ââåñòè ¿õ â ä³þ ç
äíÿ îïóáë³êóâàííÿ (äîäàþòüñÿ).

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-
ê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïî-
æèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà
çàçíà÷åí³ ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì — âèðîáíè-
êàì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, â òîìó ÷èñë³
ÀÊ"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³ òà â çîí³ òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ÀÊ"Êè¿âåíåðãî") ³ ÇÀÒ"ÅÊ"Äàðòåï-
ëîöåíòðàëü" — íà òåïëîâèõ ïóíêòàõ, ùî çíàõî-
äÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ÀÊ"Êè¿âåíåðãî" â çîí³ òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ ÇÀÒ"ÅÊ"Äàðòåïëîöåíòðàëü" òà
ââåñòè ¿õ â ä³þ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ (äîäàþòü-
ñÿ).

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóí-

ê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïî-
æèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà
çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêîíàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â ä³þ ç äíÿ îïóáë³êóâàí-
íÿ (äîäàþòüñÿ).

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â³ä 27.11.2008 ¹ 1662 "Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âñòàíîâëåííÿ òà
ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïî-
æèâà÷³â".

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток 1
до Тарифів на теплову енергію, що виробляється АК"Київенерго" та ЗАТ"ЕК"Дартеплоцентраль", для відпуску

бюджетним установам та іншим споживачам

Перелік

окремих підприємств, установ та організацій, до яких застосовуються
тарифи на теплову енергію, що виробляється АК"Київенерго" та

ЗАТ"ЕК"Дартеплоцентраль", для бюджетних установ

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ ï³ä-
ðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³, ÿêùî âî-
íè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ ¹ 1, ìîëî÷íà êóõíÿ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõ-
íÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïðè Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1, ÂÀÒ "Çàâîä äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ "Ñàëþñ".

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ òèï³â, ë³öå¿,
ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äèòÿ÷³ áóäèíêè), ïî-
çàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàí-
ö³¿, òóðèñòè÷í³ ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñ-
ò³â, áóäèíêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëó-
áè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áóäèíêè
êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ öåíòðè,
çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.

5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Òåëå-
ðàä³îêîìïàí³ÿ "Êè¿â".

6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ìàÿê".

7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "Ë³äåð".

8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè.

9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàêëàäè,
ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà õâîðèìè ³ ë³ò-
í³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà ³íâàë³äàìè.

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì ïî-
ä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ "Âîä-
íèê", ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó "Øêîëà ïëàâàí-
íÿ òà çäîðîâ’ÿ".

12. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éí³
ï³äïðèºìñòâà, ÂÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ", ï³äïðèºì-
ñòâà ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çåëåíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ( êð³ì ðåìîíòíèõ óïðàâë³íü ÊÎ "Êè¿â-
çåëåíáóä"), ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ) ³ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ëêà âå-
òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàíñüê³ îðãà-
í³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà Åêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ "Çåëåíèé
ñâ³ò".

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò "Ïóùà-Âîäèöÿ".
18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äî÷³ðíº ï³äïðè-

ºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ë³-
êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè "Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ" "Êè¿âñüêà ì³ñüêà êó-
ðîðòíà áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè".

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð".

20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âîäíî-³íôîð-
ìàö³éíèé öåíòð".

21. Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ óñ³õ êîíôåñ³é.
22. Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ ³ ñïîðòèâí³ ñïî-

ðóäè (êð³ì ô³òíåñ-êëóá³â).

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 грудня 2008 року № 1780/1

Тарифи на теплову енергію, 
що виробляється АК"Київенерго" та ЗАТ"ЕК"Дартеплоцентраль", 

для відпуску бюджетним установам 
та іншим споживачам

№
п/п Назва підприємства Бюджетні станови Інші споживачі

рн за 1 Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

рн за 1 Г ал
(без ПДВ)

рн за 1 Г ал
(з ПДВ)

1. АК "Київенер о" 251,04 301,25 508,47 610,16

2. ЗАТ "ЕК "Дартеплоцентраль" 251,04 301,25 508,47 610,16

Ïðèì³òêà: òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îêðåìè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 äî Òàðèô³â íà òåïëî-
âó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ"Êè¿âåíåðãî" òà ÇÀÒ"ÅÊ"Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñêó áþäæåò-
íèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 грудня 2008 року № 1780/1

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води виробникам цих послуг комунальної форми

власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами та
іншими споживачами

№
п/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 Г ал

1 Г ал

337,74*

684,08*

2. Централізоване опалення при відс тності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

8,27

16,76

3. Централізоване постачання арячої води при

наявності приміщенні засобів облі арячої

води для:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 б. м

1 б. м

21,10

48,57



Хрещатик  31 грудня 2008 ДДООККУУММЕЕННТТ 33
*Òàðèô çàñòîñîâóºòüñÿ äî 01.02.2009 âèðîá-

íèêàìè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÀÊ
"Êè¿âåíåðãî" (â ÷àñòèí³ òåïëîâèõ ïóíêò³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà ¿¿ áàëàíñ³) ³ ÇÀÒ “ÅÊ “Äàðòåï-
ëîöåíòðàëü” ïðè âèñòàâëåíí³ ïëàòåæ³â áþäæåò-
íèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì çà òåïëî-
âó åíåðã³þ, âèêîðèñòàíó äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâî-
ðåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñî-

âóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îêðåìèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè,
çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 äî Òàðèô³â íà òåïëî-
âó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñêó
áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì.

2. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòà-
íîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿

ãðóïè ñïîæèâà÷³â.
3. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó

îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,

ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
4. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè

îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ç:

-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 грудня 2008 року № 1780/1

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми
власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами та

іншими споживачами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ çàñòîñî-

âóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îêðåìèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè,
çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 äî Òàðèô³â íà òåïëî-
âó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÊ "Êè¿âåíåðãî"
òà ÇÀÒ "ÅÊ "Äàðòåïëîöåíòðàëü", äëÿ â³äïóñêó
áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì.

2. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè âðàõîâàí³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã â ðîç-
ì³ð³ 4 â³äñîòê³â, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì,
çáîðîì òà îáë³êîì ïëàòåæ³â, ñïîæèâà÷³â öèõ
ïîñëóã.

3. Ðîçðàõóíêè çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè ïðîâîäÿòüñÿ çà òàðèôàìè, âñòà-
íîâëåíèìè íà 1 êóá. ì ñòîê³â äëÿ â³äïîâ³äíî¿
ãðóïè ñïîæèâà÷³â.

4. Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç:
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;
-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó

îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;
-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,

ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
5. Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè

îïëàò³ ôàêòè÷íî ñïîæèòèõ ïîñëóã ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ç:

-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ;

-îðåíäàðÿìè òà âëàñíèêàìè ïðèì³ùåíü ó
îêðåìî ñòîÿ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âëÿõ;

-âëàñíèêàìè òà êâàðòèðîíàéìà÷àìè êâàðòèð,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ¿õ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

№
з/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м
води Тариф, рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,12 2,54 1,80 2,16

2. Інші споживачі 9,15 10,98 8,42 10,10

№
з/п Споживачі

Холодна вода Водовідведення

Тариф, рн за 1 б. м
води Тариф, рн за 1 б. м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні станови 2,20 2,64 1,87 2,24

2. Інші споживачі 9,52 11,42 8,75 10,50

№
з/п

Назва посл и Одиниця вимір Тариф за одиницю
вимір , рн
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 Г ал

1 Г ал

351,24

711,45

2. Централізоване опалення при відс тності

б дин ових засобів облі теплової енер ії, я а

ви ористов ється на опалення:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

1 в. м опалюваної площі

на місяць в опалювальний

період

8,61

17,43

3. Централізоване постачання арячої води при

наявності приміщенні засобів облі арячої

води для:

- бюджетних станов

- інших споживачів

1 б. м

1 б. м

21,94

50,51

Про погодження тарифів на комунальні
послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної та
гарячої води для бюджетних установ та інших

споживачів
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1780

від 25 грудня 2008 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про житлово�комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", Указу Прези�
дента України від 03.10.2008 № 905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
26 вересня 2008 року "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лю�
того 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Наф�
тогаз України" та ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського
природного газу для українських споживачів", Порядку формування тарифів на послуги з централізовано�
го водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006
№ 959, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідве�
дення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального
господарства від 27.06.2008 № 190, з метою запровадження тарифів та реалізації власних (самоврядних)
повноважень:

1. Ïîãîäèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîá-
ëÿþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", äëÿ â³äïóñêó
áþäæåòíèì óñòàíîâàì òà ³íøèì ñïîæèâà÷àì, òà

ââåñòè ¿õ â ä³þ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ (äîäàþòüñÿ).
2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³
âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêî-
íàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-

ñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòíèìè óñ-
òàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ³ ïîãîäèòè íà
öüîìó ð³âí³ òàðèôè íà çàçíà÷åí³ ïîñëóãè âèêî-
íàâöÿì óñ³õ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ââåñòè ¿õ â
ä³þ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ (äîäàþòüñÿ).

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî
ïðîâîäèòè ìåòîäè÷íî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç
âèðîáíèêàìè, âèêîíàâöÿìè òà ñïîæèâà÷àìè êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ñòîñîâíî ïðîâåäåííÿ ðîçðà-
õóíê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ.

4. Âçÿòè äî óâàãè, ùî:
— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-

âàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþ-
òüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", çàñòîñîâóþòüñÿ
ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç óñ³ìà îð-
ãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñî-
áàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äîãîâîð³â;

— òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ÿê³ íàäàþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", çàñòî-
ñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ç
óñ³ìà îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà ñóá’ºêòàìè
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèìè þðèäè÷-
íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ ç íèìè äî-
ãîâîð³â.

5. Ðîçðàõóíêè çà õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, òà â³äïîâ³äíèé îáñÿã ñòîê³â, ïðîâîäÿòüñÿ çà
òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëåí³ íà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè
òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï ñïîæèâà-
÷³â.

6. Ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õî-

ëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âèêîðèñòàí³ ñïî-
æèâà÷àìè â ðàç³ ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ äî âîäîïðîâ³ä-
íèõ àáî êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ îñíîâíîãî ñïîæè-
âà÷à, â³äíåñåíîãî äî á³ëüø âèñîêî¿ ãðóïè îïëà-
òè, ñïëà÷óþòüñÿ çà òàðèôàìè ãðóïè, äî ÿêî¿ íà-
ëåæàòü, ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî îñíîâíèé ñïî-
æèâà÷ íàäàâ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" â³äïîâ³ä-
í³ äàí³.

7. ÀÅÊ "Êè¿âåíåðãî" òà ³íøèì áàëàíñîóòðèìó-
âà÷àì òåïëîâèõ ïóíêò³â óêëàñòè ç ÂÀÒ "ÀÊ "Êè-
¿ââîäîêàíàë" äîãîâîðè íà ïðèäáàííÿ õîëîäíî¿ âî-
äè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â
òåðì³í äî 01.02.2009.

8. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" çàâåðøèòè îáëàä-
íàííÿ âñ³õ öåíòðàëüíèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëî-
âèõ ïóíêò³â çàñîáàìè îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³
îáë³êîâóþòü õîëîäíó âîäó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà âèðîáëåííÿ/ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, òà
çä³éñíþâàòè íàðàõóâàííÿ âèêëþ÷íî çà ¿õ ïîêàç-
íèêàìè.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 27.11.2008 ¹ 1661 "Ïðî ïîãîäæåííÿ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîä-
íî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³í-
øèõ ñïîæèâà÷³â".

10. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß. ïðèé-
íÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Погоджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 грудня 2008 року № 1780

Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної
води і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються 

ВАТ "АК "Київводоканал" для відпуску бюджетним установам 
та іншим споживачам

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ

ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïîçèö³ÿ 1)
çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îêðå-
ìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çà-

ö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1.
3. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåí-

íÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ
çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 грудня 2008 року № 1780

Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної
води і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг

комунальної форми власності для здійснення розрахунків з
бюджетними установами та іншими споживачами

Ïðèì³òêè:
1. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ

ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðà-
õóíêàõ ³ç ñïîæèâà÷àìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

2. Òàðèôè äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ (ïîçèö³ÿ 1)
çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ïðè ðîçðàõóíêàõ ç îêðå-
ìèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çà-
ö³ÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äîäàòêó 1 äî Òàðèô³â íà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ ÂÀÒ "ÀÊ "Êè-
¿ââîäîêàíàë".

3. Â òàðèôàõ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè âðàõîâà-
í³ âèòðàòè âèêîíàâö³â ïîñëóã â ðîçì³ð³ 4%, ÿê³
ïîâ’ÿçàí³ ç íàðàõóâàííÿì, çáîðîì, îáë³êîì ïëà-
òåæ³â ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã. 

4. Ó ðîçðàõóíêàõ çà ïîñëóãè ç âîäîâ³äâåäåí-
íÿ ê³ëüê³ñòü ñò³÷íèõ âîä ïðèéìàºòüñÿ ð³âíîþ
çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèòî¿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ-
÷î¿ âîäè.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3424
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Ïàñòîð ÑÀÍÄÅÉ: “ß çíàþ,
ùî ç äíÿ íà äåíü
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè
ãîòóþòüñÿ ïðîâåñòè
îáøóê ó ìî¿é êâàðòèð³ 
é îô³ñ³, ³ íå âèêëþ÷àþ,
ùî ãîòóºòüñÿ ì³é àðåøò”

НН ОО ВВ ИИ НН ИИДодаток 1
до Тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та

гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"

Перелік

окремих підприємств, установ та організацій, до яких застосовуються
тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води і во�
довідведення холодної та гарячої води (позиція 1), які виробляються

ВАТ "АК "Київводоканал"

1. Áóäèíêè òâîð÷îñò³, òâîð÷³ ñï³ëêè, ¿õ ï³ä-
ðîçä³ëè ³ ì³ñöåâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðè óìîâ³, ÿêùî âî-
íè íå çàéìàþòüñÿ êîìåðö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. Ìîëî÷íî-ðîçäàòî÷í³ ïóíêòè äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ, ìîëî÷íà ôàáðèêà-êóõíÿ äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ ¹ 1, ìîëî÷íà êóõíÿ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó ïðè äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ¹ 9, ìîëî÷íà êóõ-
íÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïðè Öåíòðàëüí³é
ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 1, ÂÀÒ "Çàâîä äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ "Ñàëþñ".

3. Äîøê³ëüí³ óñòàíîâè òà ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè âñ³õ òèï³â, ë³öå¿,
ã³ìíàç³¿, øêîëè-³íòåðíàòè, äèòÿ÷³ áóäèíêè), ïî-
çàøê³ëüí³ çàêëàäè îñâ³òè (äèòÿ÷³ òåõí³÷í³ ñòàí-
ö³¿, òóðèñòè÷í³ ñòàíö³¿, ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñ-
ò³â, áóäèíêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, ï³äë³òêîâ³ êëó-
áè, äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè òîùî) óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

4. Á³áë³îòåêè, ìóçå¿, çàïîâ³äíèêè, áóäèíêè
êóëüòóðè, êëóáè, íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ öåíòðè,
çîîïàðê, øêîëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.

5. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Òåëå-
ðàä³îêîìïàí³ÿ "Êè¿â".

6. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Ìàÿê".

7. Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "Ë³äåð".

8. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íàäàþòü ðèòóàëüí³ ïî-
ñëóãè.

9. Ãðîìàäñüê³ áëàãîä³éí³ ôîíäè òà çàêëàäè,
ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç äîãëÿäó çà õâîðèìè ³ ë³ò-
í³ìè ãðîìàäÿíàìè, ä³òüìè òà ³íâàë³äàìè.

10. Óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ³íâàë³ä³â òà ¿ì ïî-
ä³áí³.

11. Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ "Âîä-
íèê", ïàëàö ï³äâîäíîãî ñïîðòó "Øêîëà ïëàâàí-
íÿ òà çäîðîâ’ÿ".

12. ÂÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", ì³ñüê³ òà
ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éí³
ï³äïðèºìñòâà, ÂÀÒ "Êè¿âñïåöòðàíñ", ï³äïðèºì-
ñòâà ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çåëåíîãî ãîñïî-
äàðñòâà (êð³ì ðåìîíòíèõ óïðàâë³íü ÊÎ "Êè¿â-
çåëåíáóä"), ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

13. Ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ) ³ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ³ Óêðà¿íñüêîãî
òîâàðèñòâà ãëóõèõ.

14. Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñï³ëêà âå-
òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà ³íø³ âåòåðàíñüê³ îðãà-
í³çàö³¿.

15. Óêðà¿íñüêà åêîëîã³÷íà àñîö³àö³ÿ "Çåëåíèé
ñâ³ò".

16. Õë³áîçàâîäè.
17. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé âèðîáíè÷èé àãðîêîìá³íàò "Ïóùà-Âîäèöÿ".
18. Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äî÷³ðíº ï³äïðè-

ºìñòâî çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ë³-
êóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â ïðîôñï³ëîê Óêðà-
¿íè "Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ" "Êè¿âñüêà ì³ñüêà êó-
ðîðòíà áàëüíåîë³êàðíÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè".

19. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð".

20. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âîäíî-³íôîð-
ìàö³éíèé öåíòð".

21. Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ óñ³õ êîíôåñ³é.
22. Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ ³ ñïîðòèâí³ ñïî-

ðóäè (êð³ì ô³òíåñ-êëóá³â).

1. Êàçèíî òà ³íø³ çàêëàäè ãðàëüíîãî á³çíåñó.
2. Ðîçâàæàëüí³, í³÷í³ êëóáè, ñòðèï-êëóáè,

ñòðèï-áàðè.
3. Áàðè ó ðîçâàæàëüíèõ òà í³÷íèõ çàêëàäàõ.
4. Îô³ñè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.
5. Á³ðæ³ (êð³ì ôîíäîâèõ), ëîìáàðäè, áðîêåð-

ñüê³, ìàêëåðñüê³, äèëåðñüê³, ð³ºëòåðñüê³ êîíòî-
ðè (àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³).

6. Òîðãîâåëüí³ îá'ºêòè ç ïðîäàæó þâåë³ðíèõ
âèðîá³â, âèðîá³â ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â òà äî-
ðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, àíòèêâàð³àòó, çáðî¿.

7. Ïóíêòè îáì³íó âàëþòè òà ïðîäàæó ëîòåðåé-
íèõ á³ëåò³â.

8. Òðè-, ÷îòèðè- òà ï'ÿòèç³ðêîâ³ ãîòåë³ (êð³ì äåð-
æàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³).

9. Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü
îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü. 

10. Îïåðàòîðè òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïî-
ñëóãè ç ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó (êð³ì ðîçïîâñþäæóâà-
÷³â êàðòîê).

Заст пни олови — ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від
27.11.2008 № 1663

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1792 від 30 грудня 2008 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про теплопостачання" та "Про житлово�комунальні послуги", Указу Президента України 
від 03.10.2008 № 905/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008
року, "Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року,
"Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та
ситуації на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу
для українських споживачів", Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачан�
ня теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Порядку формування тарифів на послуги з цен�
тралізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12.07.2006 № 959, та з метою упорядкування застосування тарифів на теплову енергію та комуналь�
ні послуги і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27.11.2008
¹ 1663, âèêëàâøè Ïåðåë³ê îêðåìèõ ñóá'ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ — ñïîæèâà÷³â òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿, ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñ-
òà÷àííÿ õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ ó ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

Ви он ючий обов’яз и олови
А. Гол бчен о

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2008 року № 1792

Перелік окремих суб'єктів господарювання — споживачів теплової
енергії, послуг з централізованого опалення та постачання холодної і

гарячої води та водовідведення

Ïàñòîð öåðêâè “Ïîñîëüñòâî Áîæå” Ñàí-
äåé Àäåëàäæà â ÷åðãîâèé ðàç çàÿâëÿº ïðî
ñâîþ íåïðè÷åòí³ñòü äî êîìïàí³¿ “Ê³íãñ
Êåï³òàë”, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà öåðê-
âè “Ïîñîëüñòâî Áîæå”.

Öåðêâà “Ïîñîëüñòâî Áîæå” íàë³÷óº
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ïðèõîæàí ó âñ³õ ì³ñòàõ
Óêðà¿íè. Áàãàòî ëþäåé — íàðêîìàíè,
àëêîãîë³êè — îòðèìóþòü òóò çâ³ëüíåííÿ
â³ä çàëåæíîñò³. Ó öåðêâó ìîæå ïðèéòè
áóäü-ÿêà ëþäèíà — ³ á³çíåñìåí, ³ áåçäî-
ìíèé. Ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ,
ïðîïîíóþòü îäèí îäíîìó ñâî¿ ïîñëóãè òà
äîïîìîãó çàëåæíî â³ä ò³º¿ ä³ÿëüíîñò³,
ÿêîþ çàéìàþòüñÿ. ß öå íå ìîæó ³ íå ïî-
âèíåí êîíòðîëþâàòè. ß çàéìàâñÿ ³ çàé-
ìàòèìóñÿ âèêëþ÷íî ïðîïîâ³äóâàííÿì
Ñëîâà Áîæîãî”,— çàÿâèâ Ñàíäåé Àäåëà-
äæà.

Ïàñòîð ùå ðàç ï³äêðåñëèâ, ùî í³ÿêî¿
ïðîïàãàíäè ùîäî òîãî, â ÿêîìó áàíêó îá-
ñëóãîâóâàòèñÿ, â ÿê³é ô³ðì³ ðîáèòè ðåìîíò
³ â ÿêó øêîëó õîäèòè äèòèí³ â öåðêâ³ íå
ïðîâîäèëîñÿ, íå ïðîâîäèòüñÿ ³ ïðîâîäè-
òèñÿ íå áóäå.

“Íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïîë³òè÷íèõ âèáîð³â ìè
íå ïðîâîäèìî àã³òàö³þ çà òó àáî ³íøó ïî-
ë³òè÷íó ïàðò³þ. Ìè ëèøå ãîâîðèìî ïðî òå,
ùî êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî
ðîáèòè ñâ³é âèá³ð. ×è ãðîìàäñüêèé, ÷è äó-
õîâíèé”,— â³äçíà÷èâ Ñàíäåé Àäåëàäæà.

Êð³ì òîãî, â³í ïîâ³äîìèâ, ùî âñ³ ïðî-
ïîâ³ä³ â öåðêâ³ “Ïîñîëüñòâà Áîæîãî” ô³ê-
ñóþòüñÿ àóä³î- ³ â³äåîçàïèñàìè, ³ áóäü-ÿêå
ñëîâî, ñêàçàíå íèì ç³ ñöåíè, ìîæíà ïåðå-
â³ðèòè òà ï³äòâåðäèòè äîêóìåíòàëüíî.

Òàêîæ Ñàíäåé Àäåëàäæà ðîçïîâ³â, ùî
ïðèõîæàí éîãî öåðêâè ïîñò³éíî âèêëèêà-
þòü íà äîïèòè â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ³

¿ì äèêòóþòü òåêñò, â ÿêîìó îáîâ’ÿçêîâî º
ôðàçà, ùî îñîáèñòî ïàñòîð ðåêëàìóâàâ ïî-
ñëóãè êîìïàí³¿ “Ê³íãñ Êåï³òàë”.

“Áàãàòî ëþäåé â³äìîâëÿþòüñÿ ñòàâèòè
ñâî¿ ï³äïèñè ï³ä öèìè äîêóìåíòàìè. Àëå
º ³ ò³, õòî ï³äïèñóº. Îñîáèñòî ìåíå æîä-
íîãî ðàçó íà äîïèò íå âèêëèêàëè, õî÷à ó
âñ³õ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîñèëåíî
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî
ÿ â³ä³ãðàâàâ ãîëîâíó ðîëü ó öèõ ñóìíèõ
ïîä³ÿõ. Àëå ÿ íå áîþñÿ ïðèéòè òà â³äïî-
â³ñòè íà âñ³ çàïèòàííÿ, òîìó ùî ÿ í³ â ÷î-
ìó íå âèíåí”,— çàÿâèâ Ñàíäåé Àäåëàäæà.

Ïàñòîð ðîçïîâ³â, ùî â äåñÿòèõ ÷èñëàõ
ñ³÷íÿ â³í çáèðàâñÿ âè¿õàòè íà ê³ëüêà äí³â
äî Í³ìå÷÷èíè ó ñïðàâàõ öåðêâè. Àëå, ðî-
çóì³þ÷è, ÿê³ öå ìîæå âèêëèêàòè ïðîâîêà-
ö³¿, àæ äî çàòðèìàííÿ â àåðîïîðòó, â³í
óìèñíî â³äìîâèâñÿ â³ä ö³º¿ ïî¿çäêè òà â³ä
áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ä³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè äâî-
ÿêî ðîçö³íåí³.

“ß óìèñíî íå âè¿æäæàþ ç Óêðà¿íè ³ íå
âè¿äó ç íå¿ äîáðîâ³ëüíî í³êîëè”,— çàÿâèâ
â³í.

Çà ñëîâàìè Ñàíäåÿ Àäåëàäæ³, îñíîâíà
ïðè÷èíà ãîí³íü íà íüîãî — öå éîãî çíàé-
îìñòâî ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì ³ ñòðàõ éîãî îïî-
íåíò³â ïåðåä ïîë³òè÷íèìè ïåðñïåêòèâà-
ìè ìåðà.

“ß ãîòîâèé äî áóäü-ÿêèõ îáøóê³â, äî-
ïèò³â ³ íàâ³òü àðåøòó. Àëå çâ’ÿçîê ö³º¿
ñïðàâè ç³ ìíîþ ðîçâ³ºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ³
âñ³ ³íø³ ñïðàâè Ëóöåíêà, ùî øèò³ á³ëèìè
íèòêàìè. ß çíàõîäæóñÿ â Óêðà¿í³ âæå 15
ðîê³â, òóò íàðîäèëèñÿ ³ ðîñòóòü òðîº ìî¿õ
ä³òåé. ß óïåâíåíèé, ùî çðîáèâ äëÿ Óêðà-
¿íè íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ áàãàòî ëæåïîë³-
òèê³â”,— äîäàâ ïàñòîð

Ìåð Êèºâà òà Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
íàäàþòü äîïîìîãó
ïîñòðàæäàëèì â ªâïàòîð³¿

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ïåðåðàõóâàâ 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü
âëàñíèõ êîøò³â äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ëþ-
äÿì, ïîñòðàæäàëèì ó ðåçóëüòàò³ âèáóõó
æèòëîâîãî áóäèíêó â ì. ªâïàòîð³¿. Â³í çà-
ÿâëÿâ ïðî ãîòîâí³ñòü ïåðåðàõóâàòè ãðîø³
â ïðÿìîìó åô³ð³ ïðîãðàìè “Øóñòåð LIVE”
ùå â ï’ÿòíèöþ, 26 ãðóäíÿ 2008 ðîêó, ³ çà-
êëèêàâ äî öüîãî ïîë³òèê³â, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó ïðîãðàì³.

“Òóò ó ñòóä³¿ çíàõîäÿòüñÿ íåá³äí³ ëþ-
äè, ³ íàäàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïî-
ñòðàæäàëèì — ï³ä ñèëó êîæíîìó ñåðåä
ïðèñóòí³õ òóò. Öå æàõëèâà òðàãåä³ÿ, ³ í³-
õòî ç ïîë³òèê³â íå ïîâèíåí çàëèøàòèñÿ

îñòîðîíü”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

Êð³ì òîãî, ñòàëî â³äîìî, ùî Áëîê Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ìàº íàì³ð ïåðåðàõó-
âàòè ïîñòðàæäàëèì â ªâïàòîð³¿ 250 òèñÿ÷
ãðèâåíü.

“Ñüîãîäí³ äåñÿòêè ñ³ìåé îïèíèëèñÿ
ôàêòè÷íî áåç äàõó íàä ãîëîâîþ, âòðàòèëè
ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Êåð³âíèöòâîì Áëîêó
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî óõâàëåíî ð³øåííÿ
ïðî íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ïî-
ñòðàæäàëèì ó ö³é êàòàñòðîô³. Ëþäñüêå ãî-
ðå íå ìîæå çàëèøàòè íàñ áàéäóæèìè”,—
çàÿâèëà ñï³âãîëîâà Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî â Êè¿âðàä³ Àëëà Øëàïàê


